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Řešené území tzv. Nákladového nádraží Žižkov je vymezeno ulicí Jana Želivského od západu, ulicí 
Malešickou od severu, ulicí U Nákladového nádraží a železniční tratí z  jihu a ulicí Českobrodskou 
z východu. V roce 2005 vydal odbor  výstavby Městské části Praha 3 územní rozhodnutí o stavební 
uzávěře pro tuto část území.

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/71 ze dne18. 9. 2009  bylo schváleno 
pořízení změny územního plánu, jejímž žadatelem byla Městská část Praha 3. Zadáním této změny, 
které bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 38/52 ze dne 3. 6. 2010, 
byla redefinována hranice řešeného území a změna územního plánu byla podmíněna podkladovou 
urbanistickou studií. Jejím vypracováním byl pověřen Ing. arch. Jan Sedlák. Na základě podkladové 
studie byl následně vypracován návrh na změnu územního plánu, který byl projednán v  rámci 
společného jednání a veřejného projednání. V důsledku neukončeného řízení o prohlášení kulturní 
památky Nákladového nádraží Žižkov bylo řízení o vydání změny pozastaveno. Z jejího případného 
prohlášení plynula nutnost zpracovat a schválit pokyny k přepracování návrhu změny.

Na podzim roku 2012 byla zahájena jednání o  novém zadání podkladové studie, jejichž 
účastníky byli Městská část Praha 3, Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dnes Institut plánování 
a  rozvoje hl. m. Prahy - IPR Praha) a  hlavní vlastníci pozemků  v  prostoru nákladového nádraží 
příp. subjekty s  předkupním právem pozemků – Sekyra Group, a.s., CCZ a.s. a  RailReal,a.s.. 
Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo následně připravováno „Memorandum o  transformaci 
Nákladového nádraží   Žižkov na novou součást městské čtvrti“. K jeho podepsání ale nedošlo. Dne  
20. 9. 2012 bylo v  území vydáno územní rozhodnutí o  umístění stavby pro záměr s  názvem 
„Revitalizace nádraží Žižkov – sever, Praha 3“. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, 
které bylo Magistrátem hlavního města Prahy dne 15. 11. 2013 zamítnuto a  napadené rozhodnutí 
bylo potvrzeno. V  prosinci 2012 bylo připraveno nové zadání podkladové studie „Nákladové 
nádraží Žižkov“, jejímž zpracováním byl pověřen Útvar rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci 
s Ing. arch. Janem Sedlákem. Práce na studii probíhaly průběžně s různou intenzitou do roku 2014, 
kdy byly přerušeny. 

Vzhledem k  připravovanému Metropolitnímu plánu Prahy (Územnímu plánu hl. m. Prahy), se 
do řešení území Nákladového nádraží Žižkov v září 2014 zapojila Kancelář metropolitního plánu. 
Podkladová studie byla převzata a  vypracována jako pilotní projekt „Koncepční rozvaha o území 
Nákladové nádraží Žižkov“, ukázka regulační studie zpracované dle nového metodického postupu 
Metropolitního plánu Prahy. Výsledná varianta studie nebyla odsouhlasena Městskou části Praha 3 a 
další pokračování na jejím projednání bylo zastaveno. 

V roce 2016 započala jednání aktérů v území o dalším společném postupu, účastníky byli Městská 
část Praha 3, zástupci Rady hl. m. Prahy, IPR Praha a hlavní vlastníci pozemků příp. subjekty 
s předkupním právem pozemků. Cílem bylo přinést novou koncepci celého území prostřednictvím 
urbanistické soutěže. V červnu 2016 došlo ke změně vlastníka severní části území. Společnost 
Central Group, a. s. vypracovala novou studii pro území s vydaným územním rozhodnutím a uzavřela 
smlouvu o spolupráci s Městskou částí Praha 3. V  další podkladové studii tak bylo třeba brát v potaz 
tuto novou koncepci severní části a jednání o soutěži byla ukončena.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 21. 2. 2017 IPR Praha zpracoval návrh zadání 
podkladové studie, která měla vzejít z Koncepční rozvahy o území Nákladové nádraží Žižkov (IPR 
Praha, 2014) se zapracováním připomínek zaslaných vlastníky v území a Městkou části Praha 3.

Dne 13. 12. 2016 zaslala Městská část Praha 3 Radě hl. m. Prahy žádost o stažení podnětu na 
pořízení Z 2600/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (dále jen „změna ÚP Z 2600“) a zastavení projednání návrhu 
uvedené změny. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/26 ze dne 15. 6. 2017 převzalo 
pořizování změny a schválilo její pokračování.

IPR Praha dostal za úkol od Rady hl. m. Prahy zpracování návrhu studie, která bude sloužit jako 
podklad pro změnu územního plánu. Jelikož vlastníci pozemků, městská část Praha 3 a hl. m. Praha 
nenalezli shodu na zadání urbanistické soutěže, přistoupilo vedení města k tomuto kroku.

Návrh změny společně se zpracovaným vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) 
byl vystaven při společném jednání v termínu 7. 7. 2019 – 22. 8. 2019. Podkladová studie pro návrh 
změny ÚP Z 2600 ke společnému jednání (IPR Praha, 2017), vycházela z Koncepční rozvahy o území 
Nákladového nádraží Žižkov (IPR Praha, 2014), brala v potaz aktuální stav projektové přípravy 
severní části území s vydaným územním rozhodnutím a připomínky vlastníků v území a městské 
části Praha 3.

V rámci VVURÚ nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí (odpovídající 
ochranu obyvatel a životního prostředí při využívání konkrétních ploch ÚP bude nezbytné zajistit 
především v územním a stavebním řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, případně v procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
během realizace konkrétních staveb, tak během jejich provozu, jako jsou: prověření výskytu zvláště 
chráněných druhů a vytvoření náhradních biotopů, maximální zachování stávající vzrostlé zeleně 
apod.).

Podkladová studie byla pro návrh změny ÚP Z 2600 k veřejnému projednání upravena na 
základě připomínek dotčených orgánů, vlastníků v území a městské části Prahy 3, uplatněných 
ve společném jednání. Podkladová studie byla za účelem uzavření závazné dohody v území mezi 
hl. m. Prahou, městskou částí a vlastníky v území rozpracována do podoby urbanistické studie  
s prvky regulačního plánu (IPR Praha, 2021) a zveřejněna k připomínkám v únoru 2021 při příležitosti 
konání veřejného projednání změny ÚP Z 2600 v termínu 17. 1. 2021 - 23. 2. 2021. Na základě hl. m. 
Prahou připravované Metodiky spolupodílu investorů do území - doporučená kontribuce při změně ÚP 
je připravován návrh obsahu smluv s jednotlivými investory pro území Nákladového nádraží Žižkov, 
které mají potvrdit závazky investorů a hl. m. Prahy, a dohodu o koncepci území včetně umístění 
a kapacit složek veřejné vybavenosti. Uzavření této dohody je podmínkou pro schválení změny ÚP  
Z 2600, sejmutí stavební uzávěry a transformaci území na novou městskou čtvrť.
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Nákladové nádraží Žižkov
Nákladové nádraží Žižkov je jedním ze tří nákladových nádraží 

(dalšími jsou nádraží v Bubnech a na Smíchově), která v minulosti 

zásobovala centrum Prahy a jeho průmyslové areály. Tato nádraží 

ztratila změnou orientace trhu ve 20. století v organismu města 

svoje opodstatnění. V současnosti mají všechna tato území 

díky své blízkosti k centru vysoký potenciál, který ale dodnes 

nebyl využit. Do značné míry k tomu přispěly stavební uzávěry 

vymezené Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy 

z roku 1999, které se ve zmiňovaných územích nachází ve svém 

původním rozsahu dodnes. 

Všechna zvýrazněná území bývalých nádraží jsou v přímém 

kontaktu s hustým, intenzivně využívaným blokovým městem 

a tvoří tak jeho pomyslný začátek příp. konec. Tato území jsou 

dnes spárami v blokové struktuře, které město rozdělují a oslabují. 

Z hlediska kompozice města a jeho kvality je důležité chybějící 

strukturu doplnit a definovat tak jasnou hranu blokového města. 

Z hlediska topografie města se Nákladové nádraží Žižkov 

nachází ve významné, viditelné poloze. Území je součástí prvního 

terénního horizontu vymezujícího krajinný prostor, v němž bylo 

založeno historické město. Jeho zhruba 80-ti metrové převýšení 

oproti řece je významné také pro stanovení výšky zástavby. 

Řešené území se nachází mezi třemi metropolitními parky 

- Olšanské hřbitovy, Vítkov, Údolí Rokytky - které jeho budoucím 

obyvatelům nabízí dostupnou rekreaci a sportovní aktivity. 

Těžištěm území je vlastní prostor bývalého nákladového 

nádraží, kterého součástí jsou budovy prohlášené za nemovité 

kulturní památky.
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Kompoziční princip území je založen na budově nákladového nádraží, podélné ose procházející z města do krajiny, gradující v těžišti 

území a rozbíhající se po hranách území. Těžištěm území se má stát revitalizovaná budova nákladového nádraží spolu s dostavbami 

křídel a přilehlým ústředním prostranstvím - náměstím, které se nachází v místě střetu dvou os - severojižní a západovýchodní a je tak 

zároveň spojnicí významných veřejných prostranství v území - dvorany budovy, lineárního parku, promenády s tramvajovou tratí a 

hlavní příčné ulice.

1 / 

2 / 

3 / 

4 /Schéma prostorové regulace zobrazuje rozličné struktury zástavby s koncepcí výškových hladin a strukturu veřejných prostranství - 

vzájemně propojených zelených ploch, které zároveň přirozeně doplňují stávající parkové a přírodní celky v území. Nejvyšší zástavba je 

navržena do středu řešeného území, do zužujícího se místa „harfy“. 

Dopravní princip zobrazuje hierarchii komunikací v území a jeho prostupnost. Hlavní páteřní osou území je tramvaj sledující původní 

trasu železnice spolu s promenádou pro pěší a cyklisty, která se v areálu nádraží rozbíhá po hranách území. Pro obsluhu území jsou 

významné stávající komunikace spolu s novým propojením na východ.

Schéma potenciálu území zobrazuje možné naplnění navržených regulativů a kapacit území různou kombinací hustoty zástavby a 

systému veřejných prostranství, která umožňují podélnou i příčnou prostupnost územím. Schéma zároveň zobrazuje i potenciální 

doplnění okolní zástavby mimo řešené území formou samostatných záměrů, které se nachází v různé fázi projektové přípravy.

Urbanistická koncepce
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Výkresy mají ilustrativní charakter a nejsou závazné



Struktura veřejných prostranství

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Nově navržená veřejná prostranství doplňují stabilní síť veřejných 
prostranství okolních lokalit, dotváří kompozici a posilují charakter 
území. Tvoří čitelnou, hierarchicky členěnou sít s jasnou orientací a 
zapamatovatelností. Kompozice veřejných prostranství se odvíjí od 
hlavního a dominantního prvku území - stávajícího komplexu budov 
Nákladového nádraží Žižkov. Jeho jedinečný otevřený „vnitroblok“ 
představuje spolu s bezprostředním okolím veřejné prostranství, 
jehož význam přesahuje hranice čtvrti. Dvorana nádraží ústí v prostor 
ústředního prostranství (náměstí), kde se potkává s velkorysým 
lineárním parkem, hlavní severojižní uliční osou - promenádou a 
zároveň tramvajovou osou, která vede od křižovatky Olšanská – Jana 
Želivského podél severního křídla budovy se zastávkami na úrovni čelní 
budovy a náměstí. Prostranství se vlévají do hrdla, nechávají z odstupu 
vyniknout nádražní budovu a spolu s výškovou gradací zástavby 
vytvářejí ohnisko zakončující velkou městskou osu Olšanské třídy. 
Tato podélná osa pak ještě pokračuje i dále za svým vyvrcholením již 
v podobě ulice příměstského charakteru a uchovává tak pokračování 
cesty z nádraží ven z města. 

Struktura veřejných prostranství v západní části území navazuje na 
ortogonální uspořádání ulic okolních lokalit. Mezi bloky v severozápadní 
části území je navrženo velkorysé uliční propojení parku při Malešické 
ulici směrem do ulice Jana Želivského potažmo na Parukářku. V 
prostoru železniční harfy se struktura přizpůsobuje topografii území, 
která prostranství svádí do hrdla na východním konci areálu nádraží. 
Ve východní části území systém prostranství vychází z charakteru 
okolní stávající uliční sítě a ústí v prostor s mimoúrovňovým křížením 
tramvaje a promenády pro pěší a cyklisty s křižovatkou Malešická - Na 
Jarově - Jarovská a dále pokračuje s novým uličním propojením podél 
Malešického lesa až k Českobrodské ulici (jako tzv. Jarovská třída).

Požadavky na veřejná prostranství

V rámci podrobného zpracování návrhu všech veřejných prostranství je 
požadováno vycházet z koncepčních materiálů schválených Radou hl. m. 
Prahy, které jsou závazné pro městské instituce i investory. Všechny tyto 
materiály prosazují koncepční přístup k tvorbě veřejných prostranství. 
Jedná se zejména o následující dokumenty: 
– Strategický plán hl. m. Prahy (IPR Praha, 2016)
– Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (hl. m. Praha, 2019)
– Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu (Magistrát hl. 
m. Prahy, 2020)
– Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (IPR Praha, 
2014)
– Generel cyklistické dopravy hl. m. Prahy (IPR Praha, aktualizace 
2019)
– Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (IPR Praha, 2014)
– Koncepce povrchů tramvajových tratí hl. m. Prahy (IPR Praha, 2016)
– Standard zastávek PID (ROPID, ČVUT FD, IPR Praha, 2018)
– Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního 
města Prahy (ČVUT v Praze, 2021)
– Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí 
jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na 
změnu klimatu (IPR Praha, Odborná pracovní skupina pro stromořadí, 
2021)
– Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy (IPR Praha, 
2018)

Aktuálně pod záštitou hl. m. Prahy a za účasti organizací města vznikají 
i další dokumenty, které budou do budoucna představovat významné 
podklady z hlediska utváření veřejného prostoru. Jedná se především 
o Katalog doporučených prvků (vybavení - mobiliář, povrchy, doplňky 
a detaily ve veřejném prostoru) nebo Design manuál pro veřejné 
osvětlení. 

Kromě vymezení uličních prostranství a nestavebních bloků stanovuje 
studie podrobnější požadavky na náplň a charakter veřejných 
prostranství. Ty jsou specifikovány v kapitolách Využití území, 
Modrozelená infrastruktura, Dopravní infrastruktura, potažmo Technická 
infrastruktura a jejich požadovaný charakter pak popsán v kapitole Popis 
stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, přičemž 
požadavky na nejvýznamnější resp. charakteristická uliční prostranství 
jsou dále popsány formou uličních profilů a detailů). Závazné jsou šířky 
uličních prostranství (vzdálenost mezi uličními čarami). Navržené uliční 
profily jsou doporučené, vychází však z požadavků studie. 

KRAJINA [100]

Řešené území je specifické svou topografií a výraznými výškovými 
rozdíly. Území bývalého nákladového nádraží je definováno ostrými 
terénními zlomy po jeho severní a jižní hranici, kde je výškový rozdíl 
až 8 m. Směrem na východ se toto území prudce zužuje do hrdla 
definovaného stávajícím silničním mostem. Po průchodu tímto 
hrdlem území směrem na sever již pozvolna stoupá a směrem na jih je 
ohraničeno Malešickou strání.
Řešené území se nachází mezi dvěma významnými parky resp. 
plochami zeleně (Olšanské hřbitovy a Židovské pece) a dále je napojeno 
sérií neurbanizovaných zalesněných ploch kolem Malešického lesa 
táhnoucích se podél železniční trati na přírodní parky Smetanka 
a Klánovice-Čihadla s vazbami až do otevřené krajiny za hranicí 
metropole. V návrhu je tato zelená osa sledující stopu železnice 
dovedena do území nákladového nádraží, kde se v jeho hrdle rozšiřuje a 
pokračuje jednak jako centrální osa formou lineárního parku do dvorany 
hlavní budovy a jednak jako severní a jižní osa po svazích terénního 
zlomu po okrajích území – severní zelená osa pokračuje po hraně svahu 
k parku u Malešické ulice s vazbou na Židovské pece a dále směrem 
k parku Parukářka; jižní zelená osa pokračuje formou aleje směrem k 
Olšanským hřbitovům a zároveň prostupuje do vymezených stavebních 
bloků formou poloveřejných (soukromých) prostranství a vnitrobloků.

MĚSTO [200] 

Základní členění území (uliční čára a stavební a nestavební bloky)
Základem dlouhodobé organizace sídla a jeho urbanistické kompozice 
je síť uličních prostranství a bloků. Studie vymezuje tuto základní kostru 
pomocí uliční čáry vymezující stavební (B) a nestavební (P) bloky. Každý 
blok má své identifikační číslo, které se dále využívá v popisu v textové 
části. Stejně tak náměstí (N) a uliční profily (U) jsou označeny vlastním 
identifikačním číslem.

Stavební / nestavební bloky [§ 2 písm. b), § 12 odst. 1 PSP]
Blokem se rozumí ucelená část lokality, tvořená souborem pozemků, 
jedním pozemkem nebo jeho částí, zpravidla ohraničená uličním 
prostranstvím a vymezená uliční čarou. Bloky se rozlišují na stavební, 
jež jsou určené k zastavění budovami, a nestavební, jež jsou určené 
převážně k nestavebním účelům (zahrady, parky).

Uliční čára [§ 12 PSP*]
– uliční čára vymezující stavební blok
– uliční čára vymezující nestavební blok
Uliční čára člení zastavitelné území na uliční prostranství a stavební 
nebo nestavební bloky. Toto rozdělení definuje základní strukturu 
sídla ve smyslu jeho prostorové organizace. Uliční prostranství vytváří 
obslužnou kostru sídla (jak ve smyslu obsluhy dopravní a technické, tak 
ve smyslu společenském) a podílí se na obrazu města.

Uliční prostranství [§ 2 písm. z) PSP]:
„uličním prostranstvím (se rozumí) část veřejného prostranství tvořená 
všemi ulicemi, náměstími a těmi cestami a plochami, které vytvářejí 
základní síť obsluhy a prostupnosti území; uliční prostranství je 
obvykle vymezeno uliční čarou a může být tvořeno jak zpevněnými, tak 
nezpevněnými plochami; uliční prostranství a veřejně přístupné části 
bloků společně tvoří veřejná prostranství“

Veřejná prostranství [§ 14b Zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze]: 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru.”
Uliční prostranství jsou podmnožinou veřejných prostranství 
tvořící základní kostru území, nad jejich rámec do pojmu veřejných 
prostranství spadají další veřejně přístupné plochy, zejména některé 
nestavební bloky (parky), prostupy stavebními bloky nebo vnitrobloková 
veřejná prostranství (vnitroblokové dvory, parky nebo přístupné 
předprostory budov).

Struktura území
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okolních parkových ploch tak, aby nebyl degradován jejich původní 
účel. Návrh by však neměl účelně sledovat vznik řešení v podobě 
nepřístupného a ohrazeného území, ale naopak přednostně hledat 
i jiné formy opatření např. režimového charakteru, uspořádání 
vegetace apod. Ve zpracovatelském týmu pro návrh parkové plochy 
musí být zajištěna přítomnost odborníka přes ochranu přírody.

Kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
- stromořadí (§ 16 odst. 5 PSP)
Studie předepisuje požadavek na vymezení výsadbových pásů pro 
stromořadí resp. na umístění významných stromořadí doprovázejících 
lineární propojení kompozičně či funkčně důležitých pěších tahů, 
dopravních tras nebo ploch parkování. Pásy pro stromořadí by měly 
být pojednány jako částečně zpevněné nebo vegetační pásy o šířce 
min. 1,5 m a s kontinuální liniovou výsadbou stromů, které jsou 
větvené v dostatečné podchozí a podjezdné výšce. Výsadbový pás 
bude sloužit jako prostor pro retenci a vsakování dešťových vod, 
čemuž bude uzpůsobeno technické řešení povrchů a hran. Konkrétní 
rozmístění, počet, druhová skladba stromů a podoba pásů bude určena 
v podrobnější projektové dokumentaci v souladu s charakterem uličních 
prostranství. 
Pro nově navržená stromořadí budou použity odolné dlouhověké druhy 
tolerující sucho a částečný stres způsobený zadlážděním kořenových 
zón v souladu s Městským standardem pro plánování, výsadbu a péči o 
uliční stromořadí jako významného prvku modrozelené infrastruktury 
pro adaptaci na změnu klimatu. V případě stromořadí u severních 
fasád je třeba volit taxony s řidší korunou, aby bylo kompenzováno 
hrozící zastínění oken. Obecně je nutné pro stromy vytvořit co nejlepší 
podmínky z hlediska prokořenitelného prostoru, tzn. upřednostnit 
liniové prokořenitelné systémy a substráty s vysokou příměsí kameniva. 
Zároveň je nutné provést ochranu stromů před zhutněním, před 
posypovou solí a také zajistit dostatečný přísun vody a její odvod ve 
srážkových extrémech.
- skupiny stromů
Označení ukládající povinnost vysadit do příslušného uličního 
prostranství solitérní strom nebo skupinu stromů, přičemž rozmístění, 
počet a druhovou skladbu určí podrobnější projektová dokumentace. 
Výška nasazení koruny by měla být alespoň 3 m. Doporučení pro 
druhovou skladbu i biotechnologii výsadby je obdobná jako u 
stromořadí, viz výše. V případě skupin stromů se dále předpokládá větší 
proporční pestrost a zároveň výsadba převážně do zpevněných ploch 
se širokou spárou, případně do mlatových ploch, za účelem svádění 
dešťových vod.

V návaznosti na výše uvedené dokumenty musí být obecně při 
podrobnějším řešení veřejných prostranství přihlédnuto především 
k jejich obytné kvalitě, významu místa a potřebám bezmotorového 
pohybu. Šíře chodníku v uličním prostranství bude vždy zvolena s 
ohledem na prostorové možnosti, charakter území a pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu. Všechny nadzemní prvky ve veřejném 
prostoru budou navrhovány v kultivovaném a jednoduchém designu 
(a jednotné barevnosti) a umisťovány přednostně jako integrované 
do nadzemních staveb, sdružené či v ose s dalšími prvky tak, aby 
nenarušovaly kompozici prostoru a nezužovaly průchozí prostor. V 
případě mobiliáře je doporučeno využívat standardní typ pražského 
mobiliáře, přičemž lze v závislosti na charakteru území jako součást 
architektonicko-krajinářského návrhu jednotlivých prostranství či 
parků pracovat i s odlišným designem mobiliáře. Maximální podlažnost 
staveb drobné architektury (přístřešky a stánky, kavárny, veřejná 
WC apod.) ve veřejných prostranstvích bude odpovídat 1 NP. Uliční 
zeleň bude vždy navrhována jako součást systému modrozelené 
infrastruktury, ať už bude mít formu alejí, bosketů, solitér, nebo nízké 
plošné zeleně. Případné nároky na přeložky sítí technické infrastruktury 
vyvolané důsledkem navrhované koncepce, zejména v případě výsadby 
stromořadí, jsou považovány za oprávněný nárok výše investice 
realizace nového resp. rekonstrukce stávajícího veřejného prostranství. 
Řešení prostranství bude dále přizpůsobeno i rozvoji udržitelné 
mobility a jejím předpokládaným nárokům na zábor veřejného prostoru 
(bikesharingové služby apod.).

Významné veřejné prostranství
Ústřední prostranství – reprezentativní, společenské, živé, intenzivně 
využívané, s aktivním parterem, představuje centrum a důležitý prvek 
identity čtvrti potažmo lokality, které vyžaduje kultivované prostorové a 
materiálové řešení a vysokou kvalitu architektonického a krajinářského 
řešení a prvků, materiálů a provedení detailů. V případě ulice se jedná 
o páteřní pobytový prostor s charakterem hlavní třídy či pěší zóny s 
velkorysými chodníky a stromořadím.
Požadavky na charakter veřejných prostranství (čtvrťového a lokalitního 
významu) jsou popsány v kap. Charakter (hierarchie) pobytových 
veřejných prostranství (ulice, náměstí, plácky).

Pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně:
Drobná, méně formální prostranství doplňující plochy parků a krajiny 
o intenzivnější pobytová místa. Jedná se o převážně zpevněné části na 
rozhraní zástavby a parku, které svým charakterem zajišťují napojení 
parku až k zástavbě nebo propojení mezi parky. 
Požadavky na tento typ prostranství: 
Jedná se o prostory malého měřítka s „měkčími“ formami zpevněných 
ploch. Charakterem a náplní by měly odpovídat parku nebo krajinné 

ploše, na kterou jsou vázány, zároveň by měly umožnit případnou 
dopravní obsluhu zástavby. Měly by obsahovat možnosti posezení a 
případně i prvky pro aktivní trávení volného času. 

Specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
Část uličního prostranství tvořená kombinací vegetačních 
(nezpevněných) a zpevněných ploch, která s ohledem na umístění 
předpokládá intenzivní využívání ve smyslu pobytových aktivit a 
pohybu pěších a cyklistů resp. veřejné tramvajové dopravy.
Požadavky na tento typ prostranství: 
Jedná se o prostranství s převahou vegetačních (nezpevněných) ploch, 
případně vzrostlou zelení či jinak uspořádanou vegetací ve zpevněných 
plochách, které tak v rámci uličního prostranství plní funkci retence 
dešťových vod, zlepšení mikroklimatu a podpory biodiverzity a zároveň 
podporují rozšíření parkových ploch do převážně zastavěného a 
zpevněného prostředí, případně zajišťují jejich vzájemné propojení. 
V rámci konkrétního návrhu je třeba klást důraz na volbu materiálů 
a druhů vegetace, které budou schopné odolávat intenzitě a různým 
způsobům užívání a přitom stále plnit výše popsané funkce.

Studie tento požadavek dále konkretizuje pro část území komplexu 
budov bývalého nákladového nádraží a vymezuje tak za účelem 
realizace vegetačních ploch ve dvoraně budovy zvláštní regulativ, který 
je ve výkrese označen následovně:
– specifická vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ,
která v rámci dvorany památkově chráněného komplexu budov, kde 
se předpokládá vznik kulturně-společenského centra se školskou 
vybaveností, umožňuje realizaci částečně oplocených či jinak 
vyhrazených ploch přidružených k jednotlivým funkcím budovy (pokud 
jsou legislativou vyžadovány), které tak mají soukromý či poloveřejný 
charakter, avšak za předpokladu, že v rámci dvorany bude vždy 
zajištěna příčná i podélná prostupnost a návrh rozhraní resp. oplocení 
bude zohledňovat měřítko a význam místa a podporovat jeho obytný 
charakter.

Specifický charakter nestavebního bloku
- park přírodě blízký, území zvýšené ochrany druhů
Přibližné vymezení části nestavebního bloku určené ke zvýšené ochraně 
druhů rostlin a živočichů v lokalitě včetně podpory jejich existence a 
rozmnožování za účelem zachování druhové diverzity v území.
Požadavky na tento typ prostranství: 
Jedná se o specifickou část parkové plochy s přírodě blízkým 
charakterem, která bude plnit především funkci ochrany druhů, 
případně další doprovodné funkce edukativního charakteru. V rámci 
konkrétního návrhu řešení nestavebního bloku je třeba klást důraz 
na podobu rozhraní a míru zapojení těchto přírodě blízkých částí do 

Struktura veřejných prostranstvíStruktura území

12 13  [ Urbanistická studie s prvky regulačního plánu]       Nákladové nádraží Žižkov      Verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19.09.2022



stavebních čar. Ve výkrese jsou tyto úseky označeny následovně:
– stavební čára uzavřená nebo otevřená,
která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, 1. jejíž 
zástavba nesmí nikde ustupovat a 2. která nemusí být v celé své délce 
souvisle a úplně zastavěná.

Dále byla škála pro potřeby přesnějšího popisu vztahu zástavby k 
uliční čáře doplněna o možnost ustoupení zástavby od vybraných 
úseků stavební čáry až o 6 metrů. Jednotlivé budovy mohou ustoupit 
až o 6 metrů, přičemž jejich hrana orientovaná ke stavební čáře musí 
být s touto rovnoběžná. Pouze ve zvlášť odůvodněných případech 
(okrouhlý tvar ulice, parcelace zástavby, která není kolmá na uliční 
prostranství apod.) je možné umístit hranu zástavby v rozptylu 0 - 6 
metrů nerovnoběžně se stavební čarou. Smyslem regulativu je umožnit 
flexibilnější vztah zástavby a uličních prostranství, kdy se šířka 
předzahrádky může měnit v rozsahu až o 6 metrů (parametr je použit 
vždy tam, kde je povinné ustoupení zástavby od uliční čáry vzhledem 
k vedení čáry stavební). Takto nastavená flexibilní regulace umožňuje 
pojmout dílčí odchylky s ohledem na podrobnější architektonicko-
urbanistické řešení jednotlivých budov a souborů, zároveň ale garantuje 
základní nastavení vztahu zástavby a uličních prostranství, kdy budovy 
není možné umisťovat daleko od ulice v hloubce parcel tak, jak je 
tomu ve volné stavební čáře. Ve výkrese jsou tyto úseky označeny 
následovně:
– stavební čára uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení až o 6 m
která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, 1. jejíž 
zástavba může ustupovat do vzdálenosti 6 m a 2. která nemusí být v 
celé své délce souvisle a úplně zastavěná.

Pro všechny typy stavebních čar platí pravidla pro prostor mezi uliční a 
stavební čarou dle [§ 23 PSP] a pravidla pro prvky před stavební čarou 
dle [§ 24 PSP] včetně možnosti umístit před stavební čáru garáž v 
souladu s ustanovením písm. e) odst. 1 § 24 PSP.

Specifická podoba nároží
V místech, která jsou ve výkrese označena jako specifické nároží, je 
možné do vzdálenosti 6 m od rohu bloku ustoupit od stavební čáry 
dovnitř bloku. Regulativ umožňuje jiné architektonické ztvárnění 
nároží (zaoblené, zkosené apod.). Regulativ je dále doplněn i 
možností překročit stavební čáru do vzdálenosti 6 m za účelem jiného 
architektonického ztvárnění nároží (vykonzolování nad rámec § 24 PSP) 
se záměrem zvýraznění nároží v rámci významných pohledových os. 

Kapacita
Celkový objem zástavby na jednotlivých transformačních plochách 
je stanoven koeficientem podlažních ploch vztaženým k jednotlivým 

STRUKTURA ZÁSTAVBY

V území jsou vzhledem k odlišnostem jednotlivých částí navrženy 
rozdílné typy struktury zástavby. Srdcem území je komplex budov 
nákladového nádraží, jenž je zapsán na seznam nemovitých kulturních 
památek ČR. Podél budovy nádraží je navržena především tradiční 
pravidelná struktura bloků, přičemž regulativy studie jižní části území 
umožňují jistou variabilitu uspořádání bloků. V prostoru železniční 
harfy je navržena volnější struktura bloků umožňující vyšší zástavbu. 
Ve východní části za silničním mostem doplňuje nová zástavba 
existující strukturu bloků s nižší výškovou hladinou a komponovaných 
modernistických souborů sídlišť.

Požadavky na zástavbu 

Studie vymezuje pro celé území základní regulativy prostorových 
parametrů zástavby. Jedná se o stavební čáry, výškové hladiny a vybrané 
doplňující regulativy. Pro stávající a nově navrhované transformační 
plochy v souladu s metodikou platného územního plánu a návrhem 
změny územního plánu Z 2600 studie navrhuje upravit jednotlivé kódy 
míry využití, které stanovují limity pro celkovou kapacitu zástavby (KPP) 
viz kapitola Veřejný zájem. 

Stavební čára [§ 21 PSP]
Jedním ze základních prostorových regulativů je stavební čára, která 
popisuje charakter zástavby ve vztahu k uličním prostranstvím i 
vzájemný vztah jednotlivých budov v uliční frontě.
– stavební čára uzavřená [§ 21 odst. 3 písm. a PSP], 
která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, 1. jejíž 
zástavba nesmí nikde ustupovat a 2. která musí být v celé své délce 
souvisle a úplně zastavěná,
– stavební čára otevřená [§ 21 odst. 3 písm. b PSP], 
která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, 1. jejíž 
zástavba nesmí nikde ustupovat a 2. která nesmí být v celé své délce 
souvisle a úplně zastavěná,
– stavební čára volná [§ 21 odst. 3 písm. c PSP], 
která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, 1. jejíž 
zástavba může libovolně ustupovat a 2. která může být v celé své délce 
souvisle a úplně zastavěná.

Takto definované stavební čáry byly (na základě parametrů § 21 odst. 
2 PSP) doplněny o úseky s možností kombinace uzavřené a otevřené 
stavební čáry tak, aby byla umožněna větší flexibilita zástavby a 
možnost kombinace více typologií v rámci bloku. V rámci takto 
označené hrany je možné libovolně kombinovat úseky s uzavřenou a 
otevřenou stavební čarou, respektive kombinovat parametry obou typů 

plochám se způsobem využití dle návrhu změny ÚP. Hodnoty KPP 
byly stanoveny na základě prověření stávajících hodnot platného ÚP 
vzhledem k potenciálu území. V případě nevyhovujícího koeficientu 
byla jeho hodnota upravena. Distribuce celkového objemu mezi 
jednotlivé stavební bloky musí odpovídat prostorovým parametrům 
stanoveným studií (výškové hladiny, stavební čáry atd.). V návrhu 
území bylo v navrhovaných transformačních a rozvojových plochách 
ověřeno adekvátní nastavení těchto regulativů pro možnost umístění 
předpokládaného objemu zástavby včetně prověření koeficientu 
zeleně.

Procento zahrady (PZ)
Procento zahrady stanovuje minimální požadovaný podíl 
nezpevněných ploch pro růst vegetace a dále ploch na podzemních 
(případně prvních dvou nadzemních) podlažích, umožňujících využití 
pro zeleň na ploše bloku. Doporučená mocnost vegetační vrstvy na 
konstrukci je min. 0,4 m. 
Toto ustanovení nijak nemění regulativ míry využití ploch KZ Územního 
plánu, který požaduje, aby minimálně polovina započitatelné plochy 
zeleně pro každou funkční plochu byla umístěna na rostlém terénu. 
Při návrhu řešení jednotlivých stavebních bloků bude kladen důraz 
na to, aby zůstala část stavebního bloku, zejména jeho vnitrobloku, 
nezastavěna (nadzemními i podzemními stavbami) a bylo umožněno 
zasakování dešťových vod a růst stromů. Vnitroblok bude sloužit 
především rekreaci obyvatel.

Procento veřejně přístupné části bloku (VP)
Procento veřejně přístupné části bloku stanovuje požadavek na 
existenci minimálního rozsahu veřejně přístupného prostranství v 
rámci bloku – jedná se o přístupné části vnitrobloku, předprostory či 
prostupy s vymezením jejich minimálního rozsahu. 

Veřejný prostup blokem s naznačením přibližného trasování
Studie stanovuje požadavek na prostup v rámci stavebního bloku 
o minimální šířce 4 m (v odůvodněných případech i méně, např. v 
případě realizace průchodů stávající budovou nákladového nádraží, 
případně jiných atypických řešení např. v bloku B17) a v rámci 
nestavebního bloku bez určení minimální šířky. V konkrétním trasování 
je možné se odchýlit, prostup ale musí spojovat dané hrany bloku 
a navrhované řešení musí splňovat počet požadovaných prostupů 
blokem. Hmota stavebního bloku může být v tomto místě rozdělena 
veřejnou ulicí nebo pasáží. Doporučuje se navázat osu prostupu na 
osu stávajících uličních prostranství (případně navrhovaných jiným 
záměrem). Přestože jde v případě nestavebních bloků o veřejně 
přístupné plochy, je důležité ve vybraných místech sledovat přímá a 
pohodlná propojení, která jsou významná pro celistvost sítě pěších a 

cyklistických cest v území. Preferována jsou tak přirozeně bezbariérová 
inkluzivní řešení, pokud možno plynulé trasování bez schodů a 
prudkých ramp. Dle kontextu může být naopak řešení prostřednictvím 
schodů a ramp nevyhnutelné a naopak vhodné, přičemž může dotvářet 
a posilovat charakter místa (např. P04, P06, P07). Propojení je vhodné 
doplnit mobiliářem (lavičky, veřejné osvětlení).
Ve výkrese jsou označeny ve čtyřech typech dle formy prostupu a míry 
jejich závaznosti:
– požadované propojení -  přibližné vymezení,
– požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení,
– alternativní propojení
– doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení.
Zajištění prostupnosti blokem bylo dále doplněno o požadavek na 
napojení bloku v případě, kdy je sledováno konkrétní místo pro vstup 
do bloku, ale jeho další pokračování resp. propojení je přímo odvislé 
od konkrétního řešení zástavby a studie jej tak nepředjímá.
– požadované (bezmotorové) napojení bloku - přibližné umístění,
– doporučené (bezmotorové) napojení bloku - přibližné umístění.

Specifická vegetační plocha ve stavebním bloku
- park ve volné zástavbě
Část stavebního bloku s požadavkem na umístění nezastavěné a 
veřejně přístupné plochy, tvořené převážně nezpevněnými vegetačními 
plochami se vzrostlou parkově upravenou zelení a sítí cest, typické 
pro modernistickou strukturu zástavby. Ve studii je znázorněno pouze 
přibližné vymezení plochy s ohledem na předpokládanou zástavbu 
a je tak možné se od něj odchýlit za předpokladu zajištění souladu s 
charakterem lokality modernistické struktury zástavby.
- veřejně přístupný park
Část stavebního bloku v blokové struktuře zástavby s veřejně 
přístupnou parkovou plochou v převažující části prostoru vnitrobloku. 

Výšková regulace
Výškové hladiny vyplývají z celkové kompozice města, z výšek 
stávajících domů v sousedství a okolních připravovaných záměrů. 
Výška městských uzavřených bloků v západní části navazuje na výšku 
okolní zástavby stejně jako zástavba ve východní části území za 
mostem. Proměnlivé členitější výšky bude mít zástavba především 
v prostoru harfy a úzkého hrdla, která tak zakončuje městskou osu 
Olšanské třídy. Návrh zároveň v rámci vlastního architektonicko-
urbanistického řešení umožňuje realizaci zástavby ve dvou výškových 
vrstvách - základní vrstvě 5 - 8 RNP a vrstvě věží 12 - 15 RNP, přičemž 
přímo doporučuje umístění výškových akcentů v místech důležitých 
urbanistických os a významných nároží – především promenády mezi 
bloky v severozápadní části území ústící do parku; na jihozápadním 
nároží při ulici Jana Želivského za hranicí hřbitovů; na severním konci 
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hlavní severojižní osy; v rámci pomyslného pokračování osy Olšanské 
třídy za mostem, zakončeného v místě tramvajové a autobusové 
zastávky a propojení na jih s Třebešínem potažmo sídlištěm Malešice.

Výškové hladiny a rozmezí podlažnosti [§ 25 odst. 2 a § 27 PSP]
Ve výkresu je definována maximální a minimální regulovaná výška 
budovy pomocí zařazení jednotlivých bloků nebo jejich částí do 
výškové hladiny. Výšková regulace určuje maximální výšku po hlavní 
římsu, nad jejíž rámec lze stavět dle pravidel uvedených v PSP (§ 27 
odst. 2 písm. a - c PSP). Nad rámec základní regulace dle příslušných 
výškových hladin PSP studie stanovuje podrobnější regulaci 
podlažnosti prostřednictvím určením maximálního regulovaného 
počtu nadzemních podlaží zástavby (RNP, příp. jako NP), tj. maximální 
přípustný počet nadzemních podlaží pro dané části bloku nad úrovní 
přilehlého veřejného prostranství (uličního prostranství, nestavebního 
bloku). Nad 11 RNP je pro zástavbu zároveň stanovena maximální 
regulovaná výška budovy v metrech (§ 27 odst. 1 PSP), tj. 12 RNP = 
max. 40 m, 15 RNP = max. 50 m, dále viz Věže a doporučený výškový 
akcent.

Věže a doporučený výškový akcent
Regulovaná výška budovy se podél vybraných stavebních čar 
stanovuje ve dvou kategoriích, a to pro základní objem stavby a pro 
věže. Základní regulovaná výška dovoluje vyplnit objemem stavby 
celou plochu v kolmém průmětu na stavební čáru. Tento základní 
objem mohou překročit pouze věže, a to až po regulovanou výšku 
pro věže. Pro účely této regulace se věží rozumí taková stavba, která 
v kolmém průmětu ke stavební čáře zabírá maximálně 25 m z délky 
stavební čáry a její půdorysná plocha nad úrovní základního objemu 
stavby nepřekročí na jednom podlaží 500 m2 hrubé podlažní plochy 
(ve výjimečných případech až 1 200 m2 hrubé podlažní plochy, 
přičemž vhodnost takového řešení musí být náležitě zdůvodněna a 
dále prokázána zákresy do panoramatu z významných vyhlídkových 
míst a vizualizacemi z perspektivy chodce z významných pohledových 
os). Regulativ neomezuje počet věží na stavební blok, a to z důvodu 
umožnění variability urbanisticko-architektonického řešení především 
v blocích B09 a B10, nicméně v návrhu je třeba dbát na společnou 
kompozici skupiny věží. V místech, která jsou ve výkrese označena jako 
doporučený výškový akcent, se z urbanistického hlediska doporučuje 
umístění lokální dominanty resp. věže.

Aktivní parter
Aktivní parter označuje hranu zástavby s předepsaným občanským 
resp. komerčním vybavením. U budov umisťovaných při hranách 
bloku takto označených je vyžadováno resp. doporučeno, aby část 
jejich přízemí byla využita pro obchod, služby či veřejnou vybavenost 

(případně společenskou místnost obyvatel domu, pronajímatelný 
prostor pro administrativní využití apod.), byla přímo přístupná z 
přilehlého veřejného prostranství a úroveň přízemí na něj zároveň 
výškově navazovala. Aktivní parter je možné umisťovat i v místech, 
která nejsou ve výkrese vyznačena.
Ve výkrese je označen ve dvou formách dle míry závaznosti:
– požadovaný aktivní parter,
– doporučený aktivní parter.

Zelené střechy
Při realizaci všech novostaveb v území je doporučeno jako integrální 
součást modrozelené infrastruktury využití zelených (vegetačních) 
střech a dalších vegetačních prvků na fasádách, za účelem efektivního 
hospodaření s dešťovou vodou, zmírňování tepelného ostrova, zlepšení 
mikroklimatu a podpory biodiverzity. Tyto prvky by měly být navrženy 
tak, aby využívaly dešťovou vodu, byly schopné zpomalit její odtok 
a zadržet ji pro další využití. Využití střechy pro střešní (pobytové) 
terasy a další využití např. pro komunitní zahrady, fotovoltaické panely 
apod. se s tímto doporučením nevylučuje. Výslovný požadavek na 
realizaci zelených střech je pak uplatněn v blocích s vysokou mírou 
prostavění, kde je zároveň preferováno intenzivní využití střech s 
mocností vegetační vrstvy (substrátu) min. 0,3 m.
V místech, kde nemůže být umístěna vegetační střecha (světlíky, 
výdechy klimatizace atp.) by zelené střechy měly být realizovány jako 
střechy s retenční vrstvou bez vegetace (např. štěrk). V místech, kde je 
potřeba ve větší míře snížit odtok či zvýšit výpar (přítomnost střech 
bez vegetace), případně poskytnout zásobu vody pro vegetaci, by měly 
být zelené střechy realizovány s retenční a akumulační vrstvou.
Ve výkrese jsou označeny ve dvou formách dle míry jejich závaznosti:
– požadovaná realizace zástavby s vegetačními střechami,
– doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami.

Specifický projekt
Část území s požadavkem na další prověření zástavby a veřejných 
prostranství v rámci architektonické soutěže nebo architektonické 
studie. Upřesnění jednotlivých specifických projektů je uvedeno v 
kapitole Specifické projekty.
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speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
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požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu
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prověřeného architektonickou soutěží
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Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.
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/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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stavební čára - otevřená

stavební čára - volná
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

zástavba plánovaná

plocha nestavebního bloku

plocha veřejného prostranství

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
doporučené umístění lokální dominanty
specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára

identifikace stavebního bloku

identifikace uličního prostranství

identifikace náměstí

identifikace nestavebního bloku (významné plochy zeleně)
výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

stavební čára - uzavřená

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)
hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)
hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01

U01
N01

B01

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)
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požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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(park ve volné zástavbě)
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pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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plocha stavebního bloku
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identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku
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výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná
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hladina V (12 m - 21 m)
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hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
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další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.

3.

/

/

/

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků

hranice území specifického projektu

podrobnější specifikace - maximální podlažnost
podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

zastávka autobusová (odstavy)
zastávka tramvajová (smyčka)

*

x NP
V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

požadované propojení - přibližné vymezení

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu 

podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 

dotčenými aktéry.

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 

P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 

prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 

východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 

tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 

(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-

urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 

upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 

a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 

středoškolské vzdělávání.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení
veřejně přístupný park

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)
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Hlavní výkres regulace 1:5000

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
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(park ve volné zástavbě)
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významné veřejné prostranství
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba
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vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.
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/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna
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speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

zástavba plánovaná

plocha nestavebního bloku

plocha veřejného prostranství

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
doporučené umístění lokální dominanty
specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára

identifikace stavebního bloku

identifikace uličního prostranství

identifikace náměstí

identifikace nestavebního bloku (významné plochy zeleně)
výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

stavební čára - uzavřená

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)
hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)
hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01

U01
N01

B01

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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PODKLADNÍ VRSTVY
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků

hranice území specifického projektu

podrobnější specifikace - maximální podlažnost
podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

zastávka autobusová (odstavy)
zastávka tramvajová (smyčka)

*

x NP
V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

požadované propojení - přibližné vymezení

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu 

podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 

dotčenými aktéry.

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 

P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 

prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 

východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 

tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 

(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-

urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 

upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 

a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 

středoškolské vzdělávání.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení
veřejně přístupný park

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)
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Výkres regulace širších vztahů

Výkres regulace širších vztahů

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR
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zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení
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zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
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prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
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Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
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speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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rozhraní hodnot výškových hladin
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
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/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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identi�kace uličního prostranství
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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rozhraní hodnot výškových hladin
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
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ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
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procento zahrad bloku
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identi�kace uličního prostranství
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku
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v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice doplňkových území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

POZNÁMKYparcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR
zástavba plánovaná

plocha nestavebního bloku

plocha veřejného prostranství

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
doporučené umístění lokální dominanty
specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

identifikace stavebního bloku / doplňkového území

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků

hranice území specifického projektu

identifikace nestavebního bloku / doplňkového území

podrobnější specifikace - maximální podlažnost

výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti
požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna
komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

stavební čára - uzavřená

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01/Pdú

U01/Udú

N01/Ndú

B01/Bdú

*

x NP

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu 

podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 

dotčenými aktéry. 

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 

P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 

prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 

východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 

tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 

(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-

urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustartivní charakter a budou 

upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 

a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 

středoškolské vzdělávání. 

požadované propojení - přibližné vymezení

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později , a to na základě dohody stran 

příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později, při zachování domluvených 

HPP, upravena dle pořizování studie Olšanská (Urbanisticko-architektonická studie 

revitalizace Olšanské ulice a okolí, UNIT architekti, zprac. 2022), a to na základě dohody 

stran příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později upravena ve vazbě na 

majetkoprávní uspořádání dle dohody na směně pozemků, a to na základě dohody stran 

příslušné smlouvy o spolupráci.

hranice hlavního řešeného území pro změnu Z2600

0 250 m 500 m100 m

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města
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hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)
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v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení
veřejně přístupný park

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku

Pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov* *

OSTATNÍ

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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označení bloku s umístěním zařízení obchodu
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Výkres regulace širších vztahů 1:50000 250 m 500 m100 m

Výkres regulace širších vztahů

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)
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zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
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maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství
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ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
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rozhraní hodnot výškových hladin
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označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná
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hladina VI (16 m - 26 m)
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hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
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urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m
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východisko pro zadání soutěže.
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další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
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ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby
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hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území
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zástavba stávající a s vydaným ÚR
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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rozhraní hodnot výškových hladin
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speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

/

hranice doplňkových území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

zástavba plánovaná

plocha nestavebního bloku

plocha veřejného prostranství

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
doporučené umístění lokální dominanty
specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

identifikace stavebního bloku / doplňkového území

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

identifikace nestavebního bloku / doplňkového území

podrobnější specifikace - maximální podlažnost

výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti
požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna
komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

stavební čára - uzavřená

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01/Pdú

U01/Udú

N01/Ndú

B01/Bdú

x NP

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

požadované propojení - přibližné vymezení

hranice hlavního řešeného území pro změnu Z2600

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení
veřejně přístupný park

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků
hranice území specifického projektu

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží*

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k  dalšímu 
podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 
dotčenými aktéry. 

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v  detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 
tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s  přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 
upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 
a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 
středoškolské vzdělávání. 

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později, a to na základě dohody stran 
příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později, při zachování domluvených 
HPP, upravena dle pořizování studie Olšanská (Urbanisticko-architektonická studie 
revitalizace Olšanské ulice a okolí, UNIT architekti, zprac. 2022), a to na základě dohody 
stran příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později upravena ve vazbě na 
majetkoprávní uspořádání dle dohody na směně pozemků, a to na základě dohody stran 
příslušné smlouvy o spolupráci.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

označení bloku s umístěním zařízení obchodu
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Výkres regulace širších vztahů 

1.

3.

B

B

B

B

B

T
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T

T

T

T

T

T

T

5.

4.

6.

B

B

B

2.

B

T

0 250 m 500 m100 m

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 
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POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území
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zástavba stávající a s vydaným ÚR
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zástavba plánovaná - okolní záměry
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identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
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doporučené umístění lokální dominanty
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
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hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
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(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
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zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
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/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
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(park ve volné zástavbě)
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uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

/

/

hranice doplňkových území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

zástavba plánovaná

plocha nestavebního bloku

plocha veřejného prostranství

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
doporučené umístění lokální dominanty
specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

identifikace stavebního bloku / doplňkového území

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

identifikace nestavebního bloku / doplňkového území

podrobnější specifikace - maximální podlažnost

výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

stavební čára - uzavřená

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01/Pdú

U01/Udú

N01/Ndú

B01/Bdú

x NP

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

V: x NP

hranice hlavního řešeného území pro změnu Z2600

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení
veřejně přístupný park

požadovaná parková plocha ve stavebním bloku

Výkres regulace širších vztahů 1:5000
doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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východisko pro zadání soutěže.
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procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
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Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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označení bloku s umístěním zařízení kultury
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

rozhraní hodnot výškových hladin

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti
požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna
komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

požadované propojení - přibližné vymezení

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků
hranice území specifického projektu

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží*

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k  dalšímu 
podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 
dotčenými aktéry. 

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v  detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 
tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s  přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 
upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 
a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 
středoškolské vzdělávání. 

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později, a to na základě dohody stran 
příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později, při zachování domluvených 
HPP, upravena dle pořizování studie Olšanská (Urbanisticko-architektonická studie 
revitalizace Olšanské ulice a okolí, UNIT architekti, zprac. 2022), a to na základě dohody 
stran příslušné smlouvy o spolupráci.

Vyznačená část regulačního výkresu může být později upravena ve vazbě na 
majetkoprávní uspořádání dle dohody na směně pozemků, a to na základě dohody stran 
příslušné smlouvy o spolupráci.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
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významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
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Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
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podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu
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doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
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v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.

3.
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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2.

3.
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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PODKLADNÍ VRSTVY
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti
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označení bloku s umístěním zařízení kultury
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení
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zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená
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(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství
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východisko pro zadání soutěže.
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tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
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další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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komunikace - obslužná - zóna 30
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(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

parcelní kresba

plocha nestavebního bloku

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ
doporučené umístění lokální dominanty

specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára identifikace stavebního bloku

identifikace uličního prostranství

identifikace náměstí

identifikace nestavebního bloku (významné plochy zeleně)

podrobnější specifikace - maximální podlažnost

výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury
označení bloku s umístěním zařízení obchodu

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

stavební čára - uzavřená

zastávka autobusová (odstavy)
zastávka tramvajová (smyčka)

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)
hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)
hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01

U01

N01

B01

x NP

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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2.

3.

/

/

/

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků

hranice území specifického projektu

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

*

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu 

podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 

dotčenými aktéry.

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 

P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 

prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 

východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 

tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 

(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-

urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 

upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 

a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 

středoškolské vzdělávání.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)



1.

3.

B

B

B

B

B

T

T

T

T

T

T

T

T

T

B

B

B

2.

B

T

Majetkoprávní vztahy

VLASTNICKÁ STRUKTURA

ČR včetně státem ovládaných subjektů

Hl. m. Praha včetně jím ovládaných subjektů
Zbývající tuzemské právnické osoby
Tuzemské fyzické osoby

Zjištěné a zařazené zahraniční subjekty

Nezjištěný subjekt

30 31  [ Urbanistická studie s prvky regulačního plánu]       Nákladové nádraží Žižkov      Verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19.09.2022

Zákres návrhu regulace do situace majetkoprávních vztahů 1:5000
0 250 m 500 m100 m

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
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další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
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prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.
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urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
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další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
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výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna
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rozhraní hodnot výškových hladin
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/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice
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podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)
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plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 
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možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

parcelní kresba

plocha nestavebního bloku

specifická vegetační plocha ve veřejném prostranství
specifický charakter nestavebního bloku

kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství

specifická vegetační plocha ve stavebním bloku

specifická vegetační plocha ve dvoraně budovy NNŽ
doporučené umístění lokální dominanty

specifické nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje:

plocha stavebního bloku

uliční čára identifikace stavebního bloku

identifikace uličního prostranství

identifikace náměstí

identifikace nestavebního bloku (významné plochy zeleně)
výměra bloku

výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody - přibližné vymezení

stromořadí / skupiny stromů

park ve volné zástavbě - přibližné vymezení

ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby

přibližné rozhraní hodnot podlažnosti / typu stavební čáry

stavební čára - uzavřená

požadovaná / doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)
hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)
hladina VIII (nad 40 m)

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

P01

U01

N01

B01

x m2

x m2

x m2

PZ %
VP %

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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INFRASTRUKTURA
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600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)
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zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
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identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.
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/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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2.

3.

/

/

/

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST

podrobnější specifikace - maximální podlažnost

podrobnější specifikace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

označení (části) bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury
označení bloku s umístěním zařízení obchodu

tramvajová trať (osa kolejí)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

zastávka autobusová (odstavy)
zastávka tramvajová (smyčka)

x NP

V: x NP

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

studie  s prvky regulačního plánu, IPR Praha, 2022

stavebních a nestavebních bloků, uličních prostranství a náměstí, str. 82, NNŽ urbanistická studie 

ZÁVAZNÁ ČÁST

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti - veřejně přístupné 
sportoviště ( s možným režimovým opatřením)

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

OSTATNÍ

POZNÁMKY

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků

hranice území specifického projektu

za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení prověřeného architektonickou soutěží

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru
doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

*

Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží určený k dalšímu 

podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci, uzavřené mezi 

dotčenými aktéry.

Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 

P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 

prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 

východisko pro zadání soutěže.

Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy (3*9 

tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 

(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-

urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mají ilustrativní charakter a budou 

upraveny na základě výsledků soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy 

a potřebu umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní umělecké či 

středoškolské vzdělávání.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.

POZNÁMKY 

1.

2.

3.

Kancelář podpory území / Sekce detailu města

ZHOTOVITEL
         

Regulační výkres lze upravit, při zachování domluvených HPP, dle pořizované studie 
Olšanská (Urbanisticko-architektonické studie revitalizace Olšanské ulice a okolí, 
UNIT architekti, zprac. 2022).

4.

Regulační výkres lze aktualizovat ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody 
na směně pozemků.

5.

6.

Vyznačená část regulačního výkresu bude řešena později.

* * pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG - Jarov

veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)



VYUŽITÍ ÚZEMÍ [300] 

V současném stavu převažují v řešeném území objekty s produkční 
zátěží, po kterých již v současnosti v tomto místě není poptávka. 
Zpracovaný návrh si klade za cíl dotvoření okolí budovy nákladového 
nádraží do nové intenzivněji formované podoby města. Z hlediska 
struktury navrhovaných veřejných prostranství a využití plánované 
zástavby bude mít území převažující obytnou zátěž. Severovýchodní 
část řešeného území by měla doplnit stabilizované území sídliště 
Jarov taktéž s obytnou zátěží. V rámci čtvrti je počítáno s umístěním 
občanské vybavenosti dle kap. Veřejná infrastruktura. 

Budoucí zástavba nabídne především vysoký podíl nových bytových 
kapacit, což však samo o sobě nezajistí dostupnost bydlení pro 
všechny skupiny obyvatel. V rámci jednotlivých záměrů však lze s 
ohledem na navrhovanou strukturu zástavby a množství developerů 
očekávat vznik různých forem a typů bydlení (nájemní, družstevní, 
byty v osobním vlastnictví) včetně různého standardu a velikostí 
bytových jednotek, což do jisté míry podpoří i pestrou skladbu 
budoucích obyvatel. V souladu se Strategií rozvoje bydlení v hl. m. Praze 
(IPR Praha, 2021) zajištění dostupného bydlení (včetně sociálního, 
bydlení pro potřebné profese a specifické skupiny obyvatel) pak 
může podpořit navýšení vlastního bytového fondu hl. m. Prahy resp. 
městských částí prostřednictvím vlastní výstavby nových bytů či 
dalšími způsoby mj. na území Nákladového nádraží Žižkov odvislými 
především od dohod s vlastníky a stavebníky v území.

Požadavky na využití území
S ohledem na celkovou urbanistickou koncepci studie stanovuje 
jednotlivé typy využití, které distribuuje v území. Využití je rozděleno 
pro stavební a nestavební bloky. Základní typy využití stavebních 
bloků městského charakteru odpovídají přibližně plochám dle 
platného ÚP resp. návrhu změny ÚP, jsou nicméně v dílčích ohledech 
podrobnější. Studie předpokládá v jednotlivých transformačních 
plochách dominantní podíl bydlení (cca 82%) s příměsí městských 
funkcí a rozlišuje jednotlivé stavební bloky s ohledem na 
předpokládaný podíl funkcí specifikovaný v tabulce bilancí v kapitole 
Potenciál území. Nestavební bloky a uliční prostranství jsou rozděleny 
z hlediska jejich významu a charakteru. Studie dále navrhuje umístit v 
území některé (deficitní či městotvorné) funkce veřejné vybavenosti. 
Požadavky na jejich umístění jsou specifikovány níže.

Charakter stavebních bloků
Všechny plochy zahrnují nezbytnou dopravní a technickou 
infrastrukturu pro obsluhu těchto ploch a integrovanou běžnou 

plochy by vhodnou kombinací využití měly zajistit 24h režim fungování 
– mix funkcí v rámci domů, bloků a lokality by měl zajistit kombinaci 
obytných funkcí oživujících lokalitu ve večerních hodinách a mimo 
pracovní dny a pracovních příležitostí zajišťujících sociální kontrolu 
přes den.

Občanské vybavení (přibližně odpovídá ploše VV dle platného ÚP a 
ploše resp. značce SV, SMJ a VV dle návrhu změny ÚP)
Plochy pro občanské vybavení, zejména pro vzdělávání, správu, 
kulturu, náboženství, zdravotnictví a sociální služby. V blocích, kde je 
požadováno konkrétní využití, je toto označeno popisem ve výkresu 
resp. popisem bloku v kapitolách Charakter stavebních bloků a Veřejná 
infrastruktura. Zástavba v takto označených blocích musí v rámci 
záměru zahrnout adekvátní prostory pro předepsanou vybavenost. 
Plochy zahrnují zahrady, dvory a veřejně přístupné prostupy a 
vnitrobloky.

Veřejné vybavení vymezené značkou a plochou
Označení bloku/plochy s umístěním:
— zařízení školství;
— zařízení kultury; 
— zařízení ostatního občanského vybavení (zdravotní a sociální 
služby, komunitní centra, bydlení dostupné, sociální aj.);
— zařízení obchodu;
— sportovní vybavenosti.

V takto označených blocích je vyžadována souběžná nebo předchozí 
realizace příslušného veřejného vybavení, případně rezervace 
pozemku pro budoucí vybavenost jako podmínka zástavby bloku. 
Přípustná je realizace příslušného vybavení jako součást polyfunkční 
budovy v souladu s využitím území. Konkrétní druh vybavení může být 
popsán přímo ve výkrese.

Blok s významným podílem občanského vybavení
V takto označených blocích je vyžadována souběžná nebo předchozí 
realizace příslušného veřejného vybavení, případně rezervace 
pozemku nebo jeho části pro budoucí vybavenost jako podmínka 
zástavby bloku. Přípustná je realizace příslušného vybavení jako 
součást polyfunkční budovy v souladu s využitím území. Konkrétní 
druh vybavení je popsán přímo ve výkrese. Nad rámec adekvátních 
prostorů pro předepsané občanské vybavení je v bloku dále možná 
zástavba v souladu s využitím specifikovaným podkladovou šrafou.

Aktivní parter
V návrhu studie jsou vymezeny hrany zástavby pro podporu aktivního 
parteru ve formě obchodů a služeb v přízemí, jejichž konkrétní náplň 

městskou technickou infrastrukturu v rámci budovy jiného využití.
Převážně obytné (71 - 100 % podíl bydlení, přibližně odpovídá ploše 
OB a SMJ dle platného ÚP a ploše SV a SMJ dle návrhu změny ÚP)
Plochy smíšeného obytného města s převahou bydlení, které umožňují 
v určité míře přirozený mix funkcí v měřítku budovy a části budovy 
zajišťující dostupnost běžného veřejného vybavení drobného měřítka v 
obytné lokalitě a zároveň podnikání a dostupnost
pracovních příležitosti v odvětvích, jejichž přítomnost svou formou 
ani vlivem na okolí nenarušuje nepřiměřeným způsobem charakter 
převážně obytné zástavby. Plochy zahrnují zahrady, dvory a veřejně 
přístupné prostupy a vnitrobloky. V převážně obytných plochách 
je přípustné podnikání ve vazbě na bydlení, tedy drobné komerční 
provozy (administrativa, obchod, ubytování a pohostinství, nerušící 
řemesla a služby apod.) a umístění občanské infrastruktury drobného 
měřítka (mateřská škola, komunitní / volnočasové / vzdělávací 
centrum, církevní stavby, kulturní stavby, stavby pro zdravotnictví a 
sociální péči, sportoviště apod.).

Obytné smíšené (50 - 70 % podíl bydlení, přibližně odpovídá ploše OV 
dle platného UP a ploše SV dle návrhu změny ÚP)
Polyfunkční plochy města s převahou bydlení. Plocha předpokládá 
dílčí mix funkcí v měřítku části budovy, budovy a bloku, především 
formou polyfunkčních městských domů a polyfunkčních bloků. Plochy 
pro kombinaci různých forem bydlení, administrativy, obchodu, služeb, 
ubytování a hotelů, krytých sportovišť, občanského vybavení vč. 
vzdělávání, správy, kultury, náboženství, zdravotnictví a sociálních 
služeb v rámci budovy či bloku. Minimální podíl HPP bydlení v bloku 
nebo vymezené části bloku, ke které se typ využití vztahuje, je 50 %. 
Zahrnují zahrady, dvory a veřejně přístupné prostupy a vnitrobloky. 
Smíšené plochy by vhodnou kombinací využití měly zajistit 24h režim 
fungování – mix funkcí v rámci domů, bloků a lokality by měl zajistit 
kombinaci obytných funkcí oživujících lokalitu ve večerních hodinách 
a mimo pracovní dny a pracovních příležitostí zajišťujících sociální 
kontrolu přes den.

Smíšené (přibližně odpovídá ploše SV dle platného ÚP a ploše SV a 
SMJ dle návrhu změny ÚP)
Polyfunkční plochy smíšeného obytného města – mix funkcí v měřítku 
části budovy, budovy a bloku, především formou polyfunkčních 
městských domů a polyfunkčních bloků. Plochy pro kombinaci různých 
forem bydlení, administrativy, obchodu, služeb, ubytování a hotelů, 
krytých sportovišť, občanského vybavení vč. vzdělávání, správy, 
kultury, náboženství, zdravotnictví a sociálních služeb v rámci budovy 
či bloku. Výjimečně přípustné jsou monofunkční bloky obsahující 
pouze jeden z výše zmíněných typů využití. Plochy zahrnují zahrady, 
dvory a veřejně přístupné prostupy a vnitrobloky. Smíšené centrální 

by měla být přizpůsobena aktuální poptávce v území v době realizace 
konkrétních záměrů. Takové řešení parteru je vhodné nejen z hlediska 
doplnění potřebného vybavení, ale i z hlediska oživení navazujících 
veřejných prostranství. Požadavky na aktivní parter jsou popsány v 
kapitole Struktura zástavby.

Charakter (hierarchie) pobytových veřejných prostranství (ulice, 
náměstí, plácky)
Pro stanovení základních požadavků na náměstí a další výrazně 
pobytové části veřejných prostranství stanovuje studie následující 
základní typy využití a charakteru, pro které jsou stanoveny základní 
požadavky na náplň a standard provedení architektonického řešení. 

- náměstí/ulice s čtvrťovým významem
Hlavní pobytové uliční prostranství sloužící významné části obyvatel 
území a více funkcím, je převážně formálně komponované s živým 
parterem přilehlých budov. Prostranství je nositelem identity lokality 
a místa a vyžaduje tak kultivované prostorové a materiálové řešení 
odpovídající formálnějšímu charakteru. Organizace prostoru by 
měla být uzpůsobená pohybu většího množství lidí jak místních, 
tak i návštěvníků, v některých částech prioritně s velkorysými 
plochami pro pěší pohyb. Zároveň by měl být přehledný a intuitivně 
průchozí. Důležitá je podpora aktivního parteru a aktivního rozhraní 
zástavby a veřejného prostoru (obchody, služby, zahrádky kaváren a 
restaurací) - svou podobou a náplní by prostranství mělo reagovat na 
konkrétní navazující funkci (především veřejného vybavení). Plochy 
jsou řešeny především jako multifunkční, prostranství by mělo být 
schopno reagovat na střídání různých aktivit a umožňovat konání 
trhů a některých krátkodobých akcí – prostor je tedy vhodné doplnit 
o odpovídající infrastrukturu a zázemí (připojení na elektřinu, vodu 
apod.). Zeleň by měla být v tomto prostranství tvořena primárně 
stromy větvenými v dostatečné podchozí výšce (min. výška nasazení 
koruny ideálně 3 m). Konkrétní řešení a design parteru by měl být 
jedinečný pro dané prostranství. 

- náměstí/ulice s lokalitním významem
Méně formální prostranství, avšak stále významné s ohledem na 
umístění v těžišti lokality a na významných kříženích. Jedná se o 
prostranství společenské a pobytové, určené k setkávání a trávení 
volného času a doplněné aktivním parterem v přilehlé zástavbě. Toto 
prostranství obvykle kombinuje různé charaktery a různá využití, 
zpevněné a nezpevněné plochy resp. „měkčí“ formy zpevněných ploch, 
umožňuje netradiční řešení kombinující různé prvky s důrazem na 
kreativní řešení.
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- náměstí/ulice s místním významem
Pobytové místní uliční prostranství drobnějšího měřítka se silnou 
lokální identitou, umístěné zpravidla v těžištích lokalit a v návaznosti 
na aktivní parter (kavárny, restaurace, komunitní zázemí lokality). 
Mohou mít aktivní využití s herními prvky, nebo mohou být klidovým 
prostranstvím, např. místem pro posezení pod korunami stromů. 
Řešení by mělo být zpravidla jednoduché s měkčími formami 
zpevněných ploch.

Charakter nestavebních bloků
Pro stanovení základních požadavků na nestavební bloky stanovuje 
studie následující základní typy využití a charakteru, pro které 
jsou stanoveny základní požadavky na náplň a standard provedení 
architektonicko-krajinářského řešení. 

- pobytová parková plocha čtvrťového (lokalitního) významu
Významný městský park plnící zejména funkce pobytového 
prostranství, ekosystému města a zelené oázy k relaxaci. Jedná se 
o intenzivně a každodenně využívané prostranství s dominantním 
zastoupením vegetačních ploch rámované okolní výstavbou a 
komunikacemi, které však představuje klíčový prvek v systému 
zelené infrastruktury města pro zlepšování mikroklimatu a zajištění 
biodiverzity v území. Hlavním kritériem prostorového uspořádání a 
výběru sortimentu zeleně je zachování přírodního charakteru a funkce, 
v kultivovaných částech pak estetické hledisko, funkční infrastruktura 
a vybavenost, pěší prostupnost a návaznost na koncepci širšího 
území. Žádoucí cílový charakter plochy je příroděblízký s respektem 
ke stávající hodnotné vegetaci, s převahou opadavých listnatých 
dřevin domácího původu, dobře snášejících sucho a schopných 
plnit ekosystémové služby, v opodstatněných případech s dřevinami 
cizokrajnými s ohledem na specifické nároky, podmínky, prostorové 
parametry, estetické požadavky. Důležité je především stromům a 
skupinám stromů vytvořit vhodné podmínky s dostatečnou vláhou 
a prokořenitelným prostorem. Parkové plochy jsou často doplněny 
dětskými hřišti a venkovními sportovišti, které zvyšují atraktivitu 
využití území. 

- pobytová parková plocha místního významu
Jedná se obvykle o menší prostranství s převahou nezpevněných ploch, 
které je často doplněné o plochy dětských hřišť a aktivně využívané 
především místní komunitou. Jednotlivé parkové plochy se od sebe 
mohou výrazně lišit, mohou být formální či neformální, otevřenější či 
chráněnější. Kostra vzrostlé zeleně nově vytvořených parků by měla 
být tvořena dlouhověkými, a hlavně suchotolerujícími druhy.

- plocha přírodnějšího charakteru – pobytová
Specifická plocha přírodě blízkého charakteru, typicky vymezená ve 
vazbě na stávající krajinné prvky. Jedná se o neformální prostor, který 
plní zejména funkce ekosystému města a obohacuje městské prostředí 
o neformální plochy městské divočiny, avšak s velkým rekreačním 
významem. Jedná se především o lesoparky, okrajové části lesních 
ploch či jiné přírodnější plochy. V rámci podrobného návrhu nových 
ploch a revitalizace stávajících je důležité respektovat stávající 
hodnotnou vegetaci a charakter místa, především z hlediska výsadby 
nové zeleně, umístění mobiliáře a realizace nových cest.

- plocha příroděblízká
Park nebo část parku s přírodě blízkým charakterem, která podporuje 
existenci specifických druhů rostlin a živočichů za účelem zachování 
druhové diverzity v území. V rámci konkrétního návrhu řešení je třeba 
klást důraz na podobu rozhraní a míru zapojení těchto přírodě blízkých 
částí do okolních parkových ploch tak, aby nebyl degradován jejich 
původní účel. Návrh by však neměl účelně sledovat vznik řešení v 
podobě nepřístupného a ohrazeného území, ale naopak přednostně 
hledat i jiné formy opatření např. režimového charakteru, uspořádání 
vegetace apod. Plocha může nabízet i doprovodné funkce edukativního 
charakteru.
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Výkres využití území 1:5000
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rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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/

/

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení
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zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)
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speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T
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2.

3.

/

/

/
komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tramvajová trať (osa kolejí)

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

B

T



POTENCIÁL ÚZEMÍ [400] 

Řešené území je označeno jako transformační a v budoucnu by mělo navázat na stabilní strukturu města a doplnit jeho kompozici. Dle navržené 
struktury a její výšky byly odvozeny kapacity nové zástavby v celkovém souhrnu cca 800 000 m2 hrubých podlažních ploch (potenciálně  
až cca 82 % bydlení, viz tabulka níže), z nichž lze odhadnout, že potenciál řešeného území (včetně jeho východní části) dává reálnou možnost 
pro přítomnost cca 15 000 obyvatel, tedy cca 20% počtu obyvatel městské části Praha 3, a cca 4 000 pracovních míst. Kapacity zástavby 
navržené pro změnu územního plánu byly odvozeny z hypotetické zástavby navržených bloků umožněnou jejich regulací. Výkres potenciálu území 
zobrazuje příklad možného řešení zástavby a veřejných prostranství při definované maximální kapacitě zástavby. V řešeném území již byla na 
základě výjimky ze stavební uzávěry zahájena realizace 1. etapy projektu Parková čtvrť (Revitalizace nákladového nádraží Žižkov - sever, Central Group, 
a.s.) resp. prvních dvou bloků bytových domů s komerčním parterem při ulici Jana Želivského (B02, B03) o kapacitě přibližně 60 000 m2 HPP a cca 
600 bytových jednotek.  
V okolí řešeného území se nachází další transformační plochy, ke kterým se vážou vlastní záměry v různé fázi přípravy (změna územního plánu, 
studie atp.) a které tak přináší další potenciál na vznik nové zástavby a přítomnost pro dalších cca 6 000 obyvatel (bez započtení dokončených 
záměrů Tulipa Třebešín a Obytný soubor Vackov - 10. etapa).

Potenciál území

podíl HPP počet bytů podíl HPP podíl HPP podíl HPP
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2

B01 stavební blok smíšené SMJ 1,4 56 870 79 618 79 618 16 756 16 756 1,0                   4,8   0,40   6 702   3 351 20 15 924 159 25 19 905 25 19 905 30 23 885
B02* stavební blok převážně obytné 32 417 10 496 5 614 0,5  3,1   0,25  2 624   1 312 95 30 817 308 5 1 600 0 0 0 0
B03* stavební blok převážně obytné 31 969 9 047 5 357 0,6  3,5   0,25  2 262   1 131 94 30 120 301 6 1 840 0 0 0 0
B04 stavební blok převážně obytné 30 120 8 834 4 563 0,5  3,4   0,25  2 209   1 104 98 29 630 296 2 490 0 0 0 0
B05 stavební blok převážně obytné 25 380 6 742 4 017 0,6  3,8   0,25  1 686   843 98 24 890 249 2 490 0 0 0 0
B06 stavební blok smíšené 4 259 4 485 1 594 0,4    2,7 0,25  1 121   561 61 2 577 26 0 0 0 0 39 1 682
B07 stavební blok převážně obytné 25 380 6 664 4 017 0,6  3,8   0,25  1 666   833 98 24 890 249 2 490 0 0 0 0
B08 stavební blok převážně obytné SMJ‐H 2,2 17 441 38 371 38 370 9 629 5 686 0,6                   6,7   0,40   3 852   1 926 95 36 452 365 5 1 919 0 0 0 0
B09 stavební blok převážně obytné 154 920 43 896 20 463 0,5                   7,6   0,35   15 364                    7 682 95 147 174 1 472 5 7 746 0 0 0 0
B10 stavební blok převážně obytné 96 890 22 706 13 351 0,6                   7,3   0,30   6 812   3 406 85 82 357 824 3 2 907 10 9 689 2 1 938
B11 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 21 258 46 768 46 765 13 050 6 698 0,5                   7,0   0,40   5 220   2 610 97 45 362 454 3 1 403 0 0 0 0
B12 stavební blok převážně obytné SV‐G 1,8 30 629 55 131 55 130 27 636 10 950 0,4                   5,0   0,35   9 673   4 836 96 52 925 530 2 1 103 0 0 2 1 103
B13 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 12 537 27 582 27 580 7 670 5 539 0,7                   5,0   0,40   3 068   1 534 94 25 789 258 4 995 0 0 3 796
B14 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 9 768 21 489 21 480 8 355 3 287 0,4                   6,5   0,40   3 342   1 671 80 17 184 172 5 1 074 0 0 15 3 222
B15 stavební blok převážně obytné 52 488 15 116 8 111 0,5                   6,5   0,20   3 023   1 512 93 48 814 488 5 2 624 0 0 2 1 050
B16 stavební blok obytné smíšené 37 300 8 935 6 301 0,7                   5,9   0,20   1 787   894 60 22 380 224 5 1 865 35 13 055 0 0
B17 stavební blok obytné smíšené 9 517 2 913 2 329 0,8                   3,1   0,25   728   364 65 4 727 47 35 2 546 0 0 0 0
B18 stavební blok převážně obytné 9 710 3 925 3 242 0,8                   3,0   0,25   981   491 75 7 283 73 10 971 15 1 457 0 0
B19 stavební blok převážně obytné 3 290 1 042 825 0,8                   4,0   0,40   417   208 80 2 632 26 20 658 0 0 0 0
B20 stavební blok převážně obytné 4 000 2 485 998 0,4                   4,0   0,40   994   497 80 3 200 32 20 800 0 0 0 0
B21 stavební blok veřejná vybavenost 11 537 6 407 2 968 0,5                   3,9   0,40   2 563   1 281 0 0 0 0 0 0 0 100 11 537
B22 stavební blok obytné smíšené SV‐F 1,4 5 412 7 576 9 740 4 608 2 524 0,5                   3,9   0,40   1 843   922 50 4 870 49 10 974 20 1 948 20 1 948

81,9% 659 995 6 601 6,5% 52 398 5,7% 46 053 5,9% 47 161 805 607

14 667 obyvatel 1 497 1 842 472 pracujících

SV‐F 1,4 14 160 19 824

SV‐I

SV‐K 3,2 28 058 89 787

SV‐H 2,2

2,6 97 086 252 425

7 740 17 029

výměra plochy 
se způsobem 
využití ‐ plocha 

záměru
HPP funkční 

plochy

SMJ‐H 2,2 67 966 149 525

označení 
bloku kategorie využití

plocha s 
rozdílným 
způsobem 
využití

koeficient 
podlažních 
ploch (KPP) HPP bloku výměra bloku

zastavěná plocha 
nadzemními 
podlažími dle 

potenciálu území

odvození koeficientu zeleně (KZ)
požadovaný podíl 
započitatelných 
ploch zeleně (KZ)hodnota KZ

zastavěnost 
bloku dle 
potenciálu 
území

průměrná 
podlažnost 
(HPP/ZP)

dle metodické přílohy ÚP

potenciál území

bydlení komerce administrativa občanská vybavenost

50 % KZ

označení 
bloku / 
plochy

kategorie využití výměra bloku / 
plochy (m2)

P1 nestavební blok pobytová parková plocha místního významu 12 973
P2 vegetační plocha ve VP vegetační plocha ve VP 10 503
P3 nestavební blok pobytová parková plocha čtvrťového významu 10 474
P4 nestavební blok plocha přírodnějšího charakteru ‐ pobytová 8 473
P5 vegetační plocha ve VP vegetační plocha ve VP 30 521
P6 vegetační plocha ve VP vegetační plocha ve VP 1 139
P7 nestavební blok plocha přírodnějšího charakteru ‐ pobytová 7 238
P8 nestavební blok plocha přírodnějšího charakteru ‐ pobytová 4 480
P9 nestavební blok pobytová parková plocha místního významu 2 846
P10 nestavební blok plocha přírodnějšího charakteru ‐ pobytová 24 499

113 146

Tabulka bilancí stavebních bloků dle předpokládaného podílu funkcí

Tabulka bilancí nestavebních bloků

podíl HPP počet bytů podíl HPP podíl HPP podíl HPP
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 % m2 % m2 % m2 % m2

B01 stavební blok smíšené SMJ 1,4 56 870 79 618 79 618 16 756 16 756 1,0                   4,8   0,40   6 702   3 351 20 15 924 159 25 19 905 25 19 905 30 23 885
B02* stavební blok převážně obytné 32 417 10 496 5 614 0,5  3,1   0,25  2 624   1 312 95 30 817 308 5 1 600 0 0 0 0
B03* stavební blok převážně obytné 31 969 9 047 5 357 0,6  3,5   0,25  2 262   1 131 94 30 120 301 6 1 840 0 0 0 0
B04 stavební blok převážně obytné 30 120 8 834 4 563 0,5  3,4   0,25  2 209   1 104 98 29 630 296 2 490 0 0 0 0
B05 stavební blok převážně obytné 25 380 6 742 4 017 0,6  3,8   0,25  1 686   843 98 24 890 249 2 490 0 0 0 0
B06 stavební blok smíšené 4 259 4 485 1 594 0,4    2,7 0,25  1 121   561 61 2 577 26 0 0 0 0 39 1 682
B07 stavební blok převážně obytné 25 380 6 664 4 017 0,6  3,8   0,25  1 666   833 98 24 890 249 2 490 0 0 0 0
B08 stavební blok převážně obytné SMJ‐H 2,2 17 441 38 371 38 370 9 629 5 686 0,6                   6,7   0,40   3 852   1 926 95 36 452 365 5 1 919 0 0 0 0
B09 stavební blok převážně obytné 154 920 43 896 20 463 0,5                   7,6   0,35   15 364                    7 682 95 147 174 1 472 5 7 746 0 0 0 0
B10 stavební blok převážně obytné 96 890 22 706 13 351 0,6                   7,3   0,30   6 812   3 406 85 82 357 824 3 2 907 10 9 689 2 1 938
B11 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 21 258 46 768 46 765 13 050 6 698 0,5                   7,0   0,40   5 220   2 610 97 45 362 454 3 1 403 0 0 0 0
B12 stavební blok převážně obytné SV‐G 1,8 30 629 55 131 55 130 27 636 10 950 0,4                   5,0   0,35   9 673   4 836 96 52 925 530 2 1 103 0 0 2 1 103
B13 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 12 537 27 582 27 580 7 670 5 539 0,7                   5,0   0,40   3 068   1 534 94 25 789 258 4 995 0 0 3 796
B14 stavební blok převážně obytné SV‐H 2,2 9 768 21 489 21 480 8 355 3 287 0,4                   6,5   0,40   3 342   1 671 80 17 184 172 5 1 074 0 0 15 3 222
B15 stavební blok převážně obytné 52 488 15 116 8 111 0,5                   6,5   0,20   3 023   1 512 93 48 814 488 5 2 624 0 0 2 1 050
B16 stavební blok obytné smíšené 37 300 8 935 6 301 0,7                   5,9   0,20   1 787   894 60 22 380 224 5 1 865 35 13 055 0 0
B17 stavební blok obytné smíšené 9 517 2 913 2 329 0,8                   3,1   0,25   728   364 65 4 727 47 35 2 546 0 0 0 0
B18 stavební blok převážně obytné 9 710 3 925 3 242 0,8                   3,0   0,25   981   491 75 7 283 73 10 971 15 1 457 0 0
B19 stavební blok převážně obytné 3 290 1 042 825 0,8                   4,0   0,40   417   208 80 2 632 26 20 658 0 0 0 0
B20 stavební blok převážně obytné 4 000 2 485 998 0,4                   4,0   0,40   994   497 80 3 200 32 20 800 0 0 0 0
B21 stavební blok veřejná vybavenost 11 537 6 407 2 968 0,5                   3,9   0,40   2 563   1 281 0 0 0 0 0 0 0 100 11 537
B22 stavební blok obytné smíšené SV‐F 1,4 5 412 7 576 9 740 4 608 2 524 0,5                   3,9   0,40   1 843   922 50 4 870 49 10 974 20 1 948 20 1 948

81,9% 659 995 6 601 6,5% 52 398 5,7% 46 053 5,9% 47 161 805 607

14 667 obyvatel 1 497 1 842 472 pracujících

SV‐F 1,4 14 160 19 824
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SV‐K 3,2 28 058 89 787

SV‐H 2,2

2,6 97 086 252 425

7 740 17 029
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zastavěná plocha 
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potenciálu území
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zastavěnost 
bloku dle 
potenciálu 
území

průměrná 
podlažnost 
(HPP/ZP)

dle metodické přílohy ÚP

potenciál území

bydlení komerce administrativa občanská vybavenost

50 % KZ
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Výkres potenciálu území 1:50000 250 m 500 m100 m

hranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY NESTAVEBNÍ BLOKY A DALŠÍ PLOCHY VEGETACE V ULIČNÍM PROSTRANSTVÍ STAVEBNÍ BLOKY

podlažnost zástavby - ilustrace možného řešení

vnitrobloky - ilustrace možného řešení

ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ

parcelní kresba

zástavba stávající a plánovaná

vrstevnice po 1 m
okolní stavební bloky

okolní nestavební bloky

plocha uličního prostranství

plocha uličního prostranství s vyšším pobytovým významem

plocha vozovky
plocha vozovky v úrovni chodníku

tramvajová / autobusová zastávka

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

obruba

vodorovné dopravní značení

tramvajová trať

identifikace stavebního bloku

pěší cesta hlavní / vedlejší

identifikace uličního prostranství

cyklistická stezka

identifikace náměstí

kompozičně významné stromy v uličním prostranství
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MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA [500] 

V rámci řešeného území se nenacházejí žádné stávající plochy a 
koridory územního systému ekologické stability (ÚSES). Vzhledem 
k tomu, že oproti stávajícímu stavu bude území dále urbanizováno, 
studie tyto plochy a koridory nenavrhuje. Specifická morfologie terénu 
s výraznými výškovými rozdíly však formují na území Nákladového 
nádraží Žižkov jedinečnou urbánní strukturu, která je protkána 
hodnotnými přírodními plochami bez návazností a obtížně či vůbec 
neprostupnými plochami brownfieldů a industriálních areálů. 
Studie odpovídá na tyto nedostatky odstraněním bariér, vytvořením 
podmínek pro prostupnou zástavbu a celistvý systém sídelní zeleně, 
přičemž na problémy silně urbanizovaného prostředí (nepropustné 
povrchy, přehřívání, prašnost...) reaguje aplikací principů modrozelené 
infrastruktury (založených na přírodě) za využití níže uvedených prvků, 
které by měly snižovat dopad a adaptovat území na klimatické změny, 
zajistit zlepšení klimatu, podmínek pro růst stromů a dalších rostlin, 
posilovat biodiverzitu apod. (s tím souvisí i například ponechání 
původní vegetace, ponechání rostlého terénu, ochrana různorodých 
stanovišť).

Zapojení těchto přírodě blízkých řešení do městského prostředí dané 
lokality by mělo být vždy provedeno způsobem, který zvýší estetickou 
a funkční kvalitu prostoru, zajistí lepší prostupnost pro pěší i cyklisty, 
a zároveň nabídne další využití například k rekreačním a komunitním 
aktivitám. Pro vytvoření plně funkčního systému jsou v návrhu 
aplikovány jak prvky zelené infrastruktury, zejména skupiny stromů, 
stromořadí, specifické vegetační plochy ve veřejném prostranství, 
parkově upravené vnitrobloky, tak i prvky pro zadržování, zpomalování 
a čištění srážkové vody ze zpevněných i zelených ploch, které by 
postupně mohly sloužit i k zachycení přebytečné vody ze střech 
objektů. Principy modré a zelené infrastruktury jsou silně provázány, 
proto je u většiny prvků nelze oddělit. Zadržená voda podporuje kvalitu 
vegetačních prvků, prosperující vegetace napomáhá zadržování vody 
a její evapotranspiraci v místě, čímž výrazně přispívá ke zlepšení 
mikroklimatu a snižování tepelného ostrova. Opatření musí zohlednit 
reálné potřeby vegetace, zejména stromů vzhledem k zásobení vodou 
a optimálním růstovým podmínkám. Vsakování a nakládání s dešťovou 
vodou v území bývalého areálu nádraží bude maximálně řešené v 
rámci tohoto území, tedy nemělo by docházet k dalšímu odvádění 
dešťové vody směrem na východ do prostoru kolem podjezdu mostu K 
Červenému dvoru, kde se na malém prostoru v “hrdle” potkává několik 
typů infrastruktury (dopravní, krajinné, technické...). V tomto prostoru 
tak bude v rámci podrobného řešení klíčové zajistit zadržování lokální 
dešťové vody s ohledem na svažitý terén lineárního parku. Za tím 
účelem je tak doporučeno pro částečné zadržování vody a zároveň 

výsadbě v liniovém prokořenitelném prostoru, spojujícím kořenové 
zóny kořenovými mosty v podobě zasakovacích pásů ze strukturálních 
substrátů, umožňujících zadržování srážkové vody a zajišťujících 
dostatek prostoru a přívod vzduchu pro kořenový systém stromů. 
Tato podzemní struktura je tedy schopna vytvářet vhodné podmínky 
pro růst stromů a zároveň i plně funkční systém, který je na finálním 
povrchu schopen umožnit i pojezd těžkých vozidel. Pro celkovou 
funkčnost systému je nutná pravidelná údržba a plán péče obnovy 
propustnosti svrchních vrstev, zejména spár a mlatových povrchů. 
Zároveň je stěžejní použití strukturálních substrátů, které stromům 
poskytují dobré podmínky pro rozvoj kořenů.

Liniové vsakovací průlehy (swales)
Úzké liniové příkopy (rýhy), vedené primárně po vrstevnici umožnující 
zadržování dešťové vody. V rámci realizace se využívá široká paleta 
vegetace (bylinná, keřová i stromová) pro vytvoření kvalitního 
veřejného prostoru a různorodých habitatů ve městě. Průlehy je 
vhodné situovat zejména na prudších a delších svazích, aby zabránili 
stékání vody do komunikací a veřejných prostranství.

Tramvajový pás s vegetačním krytem
Na ploše tramvajové trati označené ve výkrese je navrženo založení 
vegetačního pásu na štěrkových substrátech (rozchodníkový či za 
využití extenzivního travobylinného společenstva). Vegetační povrch 
ze sukulentů, nejčastěji rozchodníků, oproti travinným a travobylinným 
pásům nevyžaduje tak vysoké nároky na zálivku a sekání, čímž snižuje 
náklady na údržbu životního cyklu tratě. Tramvajové vegetační pásy 
s rozchodníky založené na vhodném štěrkovém podloží mají vysoký 
potenciál pro zadržování srážkové vody, zlepšování klimatu města a 
zároveň snižování hlukové zátěže z tramvajové dopravy.

jako protierozní opatření využít liniové průlehy a dále tramvajový 
pás s vegetačním krytem. Pro zadržování a vsakování vody jsou 
především v rámci parkových ploch využity poldry a v rámci uličních 
prostranství zasakovací prokořenitelné pásy v místech pro stromořadí. 
Tyto prvky by měly být ideálně využívány i v rámci návrhu jednotlivých 
stavebních bloků, kde studie dále předepisuje resp. doporučuje využití 
vegetačních (zelených) střech a nezpevněných částí vnitrobloků 
(procento zahrad) dle kap. Struktura zástavby.

Požadavek na hospodaření s dešťovými vodami dle § 38 PSP
V nestavebních blocích se obecně požaduje, aby umožňovaly vsaky 
a retenci dešťových vod z přilehlých komunikací. Pokud to vsakovací 
poměry dovolí, doporučuje se využít nestavební bloky k hospodaření s 
dešťovými vodami i z okolních bloků stavebních a to v rámci společně 
řešeného celku či širšího území, dle § 38 odst. (3) PSP. Vsakování 
nebo odvádění srážkových vod dle odstavců 1 a 2 musí být řešeno na 
stavebním pozemku, v rámci společně řešeného celku, případně v 
rámci širšího území, pro něž je vsakování nebo odvádění srážkových 
vod řešeno společně územním nebo regulačním plánem.

Nedílným podkladem pro návrh konkrétních řešení dle studie budou 
nové pražské dokumenty: 
– Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního 
města Prahy (ČVUT v Praze, 2021), které zajišťují optimalizaci 
způsobu nakládání se srážkovými vodami na území hlavního města 
prostřednictvím jednotných pravidel a v Příloze B, Katalog technických 
řešení objektů HDV popisují jednotlivé prvky a jejich způsoby 
provedení;
– Městský standard pro plánování, výsadbu a péči o uliční stromořadí 
jako významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na 
změnu klimatu (IPR Praha, Odborná pracovní skupina pro stromořadí, 
2021), který představuje jednotný souhrn technických a kvalitativních 
požadavků hl. m. Prahy na výsadbu a péči o stromořadí. 
Oba dokumenty navazují na Adaptační strategii hl. m. Prahy na 
klimatickou změnu a budou podkladem pro aktualizaci § 38 PSP v 
rámci věcné novely.

V návaznosti na výše uvedené studie navrhuje následující konkrétní 
prvky:
Travnaté zasakovací poldry
Mělké rozsáhlé deprese s trvalým travním porostem, které v běžném 
provozu slouží ideálně k rekreaci a v případě nutnosti k retenování 
srážkových vod. 

Zasakovací prokořenitelné pásy
Stromy na vybraných veřejných prostranstvích jsou navrženy k 

Nad rámec uváděných prvků je v rámci konkrétních návrhů veřejných 
prostranství doporučeno dále využívat následující prvky:
— akumulační nádrže (nadzemní, podzemní či kombinované retenční 
záchytné dešťové nádrže s regulovaným odtokem do kanalizační 
sítě, jejichž hlavní funkcí je regulace toku ze zastavěného území při 
intenzivních srážkách, případně zadržování vody ze střech a její 
následné využívání pro zalévání; povrchové nádrže mohou účinně 
čistit vodu a zvyšovat biodiverzitu v území);
— dešťové záhony (specifické terénní deprese osázené rostlinami, do 
kterých stéká a je v nich zadržována srážková voda z vozovek a dalších 
zpevněných ploch, střech a trávníků; měly by být využívány zejména u 
velkých zpevněných ploch náměstí a jiných veřejných prostranství);
— retenční vsakovací záhony (pohledově atraktivní záhony pro 
zadržování dešťové vody s nižšími náklady na údržbu, které jsou 
vysazované do retenčních substrátů se štěrkovou vrstvou na povrchu a 
zpravidla umisťované u pat svahů, podél cest i na důležitých veřejných 
prostranstvích);
— zpevněné plochy s propustnými povrchy, umožňujících vsakování 
vody do podloží (mechanicky zpevněné kamenivo, mlat, vibrovaný 
štěrk, vodopropustný beton) a dlažby s širší štěrkovou spárou; 
— světlé a lépe odrazivé materiály (dlažba, světlý kámen, beton, 
česaný beton).

Modrozelená infrastruktura
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Výkres modrozelené infrastruktury
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA [600]

PĚŠÍ DOPRAVA
Navržená struktura uličních prostranství a regulativů (požadavek 
na veřejný prostup blokem a procento veřejně přístupné části 
bloku, viz kap. Struktura území) zajišťuje dobrou prostupnost území. 
Nově založená síť ulic navazuje na ulice v okolí a respektuje logické 
trasy pohybu. V rámci návrhu jsou obecně preferována úrovňová 
a bezbariérová řešení, pouze v místech stávajících terénních 
rozdílů návrh využívá a podporuje charakter území a navrhuje tak 
propojení prostřednictvím např. schodišť a ramp. Obdobně studie 
využívá mimoúrovňová řešení v místech stávajících resp. nově 
rekonstruovaných mostních objektů či lávek, přičemž vždy pro pěší 
zajišťuje prostupnost na obou úrovních. Z hlediska pěšího pohybu 
návrh považuje za významné pěší koridory kromě stávajících hlavních 
tříd v území, kde jsou v tomto ohledu navrženy dostatečně široké 
chodníky se stromořadím, především nové východozápadní (rekreační) 
propojení podél tramvajové trati od budovy nákladového nádraží až 
k Malešickému lesu, potažmo Malešickému parku a zároveň ústřední 
severojižní propojení mezi parkem u Malešické ulice a centrálním 
prostranstvím v těžišti území resp. spojení parku Židovské pece s 
Třebešínem na Praze 10. Významná především pěší prostranství jsou 
navržena v centrální části v okolí budovy nákladového nádraží. Dále je 
pro atraktivní prostředí pro pěší nutné v detailním řešení křižovatek 
klást důraz na jejich komfort – vedlejší ulice napojovat formou 
chodníkového přejezdu, přechody pro chodce umisťovat pokud možno 
v přímé trase průběžného chodníku. Studie nenavrhuje konkrétní 
místa pro umisťování mobiliáře sloužícího pěším. Nicméně především 
s ohledem na možnost častějšího odpočinku je doporučeno v rámci 
podrobnějšího návrhu vždy prověřit potřebu rozmístění a kapacity 
mobiliáře v konkrétních lokalitách a odstupech. Podél nejvytíženějších 
pěších tras by měly být rozmístěny lavičky v maximálních rozestupech 
50 m, u ostatních hlavních tras pak v maximálních rozestupech 100 m. 
I u méně vytížených prostupů, které ale mají velký rekreační význam, 
je třeba zajistit dostatek laviček sloužících i pro delší pobyt.

CYKLISTICKÁ DOPRAVA
V koridoru stávající železniční trati je navržena páteřní cyklotrasa 
propojující východ Prahy (Počernice, Černý Most, Kyje, Hrdlořezy) s 
centrem města přes Olšany a Žižkov. Trasa je uvažována v souběhu s 
budoucí tramvajovou tratí skrze Malešický les a od mostu Malešická 
novým lineárním parkem. Před vstupem do území nákladového nádraží 
se spojuje s další trasou z Malešic klesající ve stopě stávající nefunkční 
železniční vlečky. Za podjezdem se trasa jednak rozdvojuje podél 
terénních hran prostoru harfy a jednak pokračuje podél tramvajové 
trati a centrálního parku a jako součást uličního prostoru podél 

týče atraktivnosti, bezpečnosti a komfortu, nabídne rozdílné podmínky 
pro rozdílné potřeby. Obě dvě trasy budou dále prověřovány v rámci 
Urbanisticko-architektonické studie Olšanská ulice (IPR Praha).

Studie přímo neurčuje místa vhodná k vytvoření parkování jízdních 
kol resp. centralizované parkoviště typu B+R. Je však doporučeno 
osazování stojanů na kola plošně v celém území ve vzájemných 
vzdálenostech ideálně v řádu desítek metrů, a to především v blízkosti 
zásadních cílů v území jako jsou zastávky MHD, významná veřejná 
prostranství, významné veřejné budovy, zástavba s aktivním parterem 
a administrativním využitím. V celém území je v klíčových místech 
doporučeno osazovat také stojany na jízdní kola s ochranou proti dešti. 
Vzhledem k převážně rovinatému terénu areálu bývalého nákladového 
nádraží lze jízdní kolo, koloběžky, chůzi apod. volit jako hlavní 
dopravní prostředek pro lokální pohyb. Tento aspekt je vhodné využít 
a dále rozvíjet a podporovat tak tvorbu bezpečného a atraktivního 
uličního prostoru jako spojnice mezi jednotlivými cíli. 

VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Obsluhu území veřejnou dopravou v současné době zajišťuje 
prioritně tramvajová trať v ulici Jana Želivského s nejblíže dostupnými 
zastávkami Nákladové nádraží Žižkov, Mezi hřbitovy, Biskupcova. 
Plošnou obsluhu území doplňují 3 autobusové linky. V rámci návrhu 
by obsluhu řešeného území měla zajistit především nová tramvajová 
trať tvořící západovýchodní osu území (TT Olšanská-Habrová, 
investor DPP hl. m. Prahy, a.s., pozn.: skutečný rozsah trati dosahuje 
až k Českobrodské ulici). Trať se z křižovatky ulic Jana Želivského - 
Olšanská odpojuje před objektem nákladového nádraží, vede uličním 
prostranstvím mezi severním křídlem památkově chráněného objektu 
a obytnými bloky na severu a dále jako součást lineárního parku. 
Areál nádraží trať opouští podjezdem mostu K Červenému dvoru. Ve 
východní části využívá trasa tramvaje koridoru stávající jednokolejné 
železniční trati, vede pod novým (resp. přemístěným) mostem v 
Malešické ulice a podél nové Jarovské třídy a Malešického lesa až k 
areálu Auto Jarov, kde je v místě napojení Jarovské do Českobrodské 
dočasně ukončena tramvajovým trojúhelníkem (trianglem) s 
tzv. dvojitou úvratí. Na základě předpokladů budoucího rozvoje 
tramvajových tratí navržené řešení zajišťuje možnost výhledového 
propojení podél areálu Auto Jarov (v délce cca 400 m pro manipulační 
jízdy či sdílení obratových kapacit) s tratí v Koněvově ulici a dalšího 
případného prodloužení tramvajové trati směrem do Malešic s vazbou 
na připravovanou tramvajovou trať v Počernické ulici a terminál Depo 
Hostivař.
Sedm tramvajových zastávek připravované tramvajové trati Olšanská 
– (Habrová) – Českobrodská pokrývá území v jednotlivých urbanisticky 

severního křídla budovy nákladového nádraží do ulice Jana Želivského 
(v rámci její rekonstrukce) a výhledově také do Olšanské. Hlavní 
dopravně-rekreační dálková (jižní) trasa směřuje po jižní hraně areálu 
nádraží ulicí U Nákladového nádraží ve formě samostatné obousměrné 
cyklostezky zvýrazněné dvouřadým stromořadím. Za křižovatkou s ulicí 
Jana Želivského je výhledově uvažováno s jejím prodloužením ve stopě 
historické cesty podél Olšanských hřbitovů. Severní trasa vede svahem 
terénního zlomu a napojuje se do ulice Malešická, kde pokračuje 
jednak do parku Židovské pece a zároveň směrem na Basilejské 
náměstí a dále k parku Parukářka. V rámci návrhu je posílena příčná 
prostupnost pro cyklisty především z hlediska propojení mezi územím 
Prahy 3 a Prahy 10, tedy v místě mezi ulicí Nad Kapličkou a ulicemi 
Na Vackově a Za Vackovem a dále v místě nové Jarovské třídy mezi 
Malešickým lesem a sídlištěm Habrová a Na Jarově. Navrhované 
šířky uličních prostranství a jejich charakter resp. zatřídění umožňují 
obousměrnou prostupnost pro cyklisty v rámci celého území, a to i v 
případě jednosměrných ulic (Habrová, předjezd v ulici Jana Želivského). 
U obslužných ulic je cyklodoprava vedena ve společném jízdním pruhu 
s automobily šířky 3,0 m. Ulice s jednosměrným provozem motorové 
dopravy budou pro cyklistickou dopravu obousměrné. Na sběrných 
komunikacích určených k rekonstrukci je pravý jízdní pruh navržen 
v minimální šířce 3,75 m pro umístění „jízdního pruhu pro cyklisty“ 
(ochranného cyklopruhu či dříve cyklopiktokoridoru), čímž je cíleno 
na zajištění bezpečného míjení cyklistů a osobních motorových 
vozidel. V případě Jarovské třídy je cyklodoprava vedena samostatnými 
(zvýšenými) jízdními pásy pro cyklisty, které zajišťují vyšší úroveň 
bezpečnosti při jízdě na kole a jsou tak uživatelsky atraktivnější. 

Návrh přebírá základní řešení sítě cyklistických tras A42, A243 (v 
budoucnu A8), A244, potažmo A245 dle Generelu páteřních a hlavních 
cyklistických tras hl. m. Prahy v řešeném území. V budoucnu má k výčtu 
přibýt i trasa A242 vedoucí od Parukářky přes Basilejské náměstí a 
Malešickou ulici k Židovským pecím. V návrhu jsou tak zachovány 
vazby na všechna okolní území určená touto koncepcí a dále dochází 
k zahuštění o lokálně důležité trasy nad rámec výše uvedených. V 
územním plánu i ve studii je pro možnost chráněného bezpečného 
provedení samostatné cyklostezky územím v podstatné délce 
respektována a navrhována i trasa vedoucí po jižní hraně areálu ulicí 
U Nákladového nádraží s pokračováním podél Olšanských hřbitovů 
v západním směru a k Rokytce v Hrdlořezích nebo podél tratě do 
Malešic ve východním směru. Generelem navržené vedení významné 
trasy středem území je v návrhu taktéž potvrzeno a respektováno v 
prostoru uličního prostranství podél tramvajové trati a severního křídla 
budovy nákladového nádraží s předpokládaným pokračováním do 
Olšanské ulice. Obě významné západovýchodní trasy budou sloužit v 
podobném směru, každá však zasazením do odlišného prostředí, co se 

atraktivních bodech. Zastávka v čele nádraží přispívá k oživení a 
atraktivitě významného uličního prostranství - pěší zóny i samotného 
objektu nádraží. Druhá zastávka obsluhuje těžiště území s kapacitní 
zástavbou. Zastávka pod Červeným dvorem pomáhá aktivovat území 
za podjezdem a obsluhuje mimo řešené území také obytné soubory 
Tulipa Třebešín a Vackov. Čtvrtá zastávka je situovaná v místě přestupu 
na autobus a zároveň propojení na jih s Prahou 10. Zastávka za mostem 
Malešická je umístěná u navrhované školy, záměru Obytná čtvrť 
Jarov a v dostupnosti sídliště Na Jarově. Zastávka u Osikové ulice a u 
Malešického lesa obsluhuje sídliště Habrová a zároveň je umístěná 
v dobré dostupnosti stávající i plánované zástavby nad Malešickým 
lesem na Praze 10. Konečná zastávka u Českobrodské ulice a areálu 
Auto Jarov pak z hlediska dostupnosti doplňuje stávající tramvajové 
spojení v Českobrodské ulici pro stávající školské areály. Zastávka 
by měla rovněž sloužit jako přestupní bod mezi autobusovými 
linkami v Českobrodské ulici a spoji na popisované tramvajové trati. 
V souvislosti s novou tratí je navržena úprava zastávek v ulici Jana 
Želivského a Olšanská. Na čtyřramenné křižovatce těchto tratí je 
navržena vždy jedna zastávka na výjezdu z křižovatky.
Způsob provedení tramvajové tratě územím by mělo od západu 
odpovídat zasazení tratě do promenádního či parkově pojatého 
koridoru - podél tramvajové trati jsou vymezena prostranství pro pěší a 
cyklisty, umístěna stromořadí a další prvky modrozelené infrastruktury. 
Osa zeleného koridoru (pro stromořadí či jiné vegetační prvky dle 
konkrétního architektonicko-krajinářského návrhu) je navržena na 
min. vzdálenost 4 m od osy přilehlé koleje. Tato vzdálenost umožňuje 
rozhled na případný pěší pohyb podél trati v prostoru mezi průjezdným 
profilem tramvajové trati a přilehlým zeleným koridorem. K vyšší míře 
segregace trati dojde v podjezdu pod novým mostem Malešická, kde se 
již dnes nalézá terénní umělý zářez, který bude dále mírně prohlouben. 
Při jižní straně je však i za těchto podmínek stále vedena stezka v 
liniovém parku a na severní straně je potenciál na realizaci pěšího 
propojení podél bloku B18. Za mostem Malešická trať znovu přechází 
do otevřenějšího prostoru a k ní se přimyká nadstandardně vybavená 
nová Jarovská třída.

Způsob obsluhy území autobusovou dopravou se v zásadě nemění. 
Pokud nebude tramvajová trať realizována v úvodních etapách rozvoje 
území, stane se posílení autobusové dopravy v předmětném území 
nezbytností. S návrhem nového dopravního řešení sběrných ulic je 
upravena poloha stávajících zastávek tak, aby došlo k optimálnějšímu 
rozložení zastávek a vzdáleností mezi nimi spolu s umožněním 
rychlého přestupu na tramvajovou dopravu. Dvě nové zastávky jsou 
situovány v Malešické ulici - jedna v úseku mezi ulicemi U Staré 
cihelny a Na Vackově, druhá na úrovni ulice V Zahrádkách. Vzhledem k 
vymezení stavebního bloku školy v místě stávající konečné zastávky 
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a obratiště pro autobusy bylo upraveno řešení zastávky a odstavů, 
které jsou nově umístěné v (jednosměrné) ulici Habrová, odkud 
autobusy pokračují novou jednosměrnou ulicí u Ošetřovatelského 
domova na Jarovskou třídu a na západ do křižovatky s ulicemi Na 
Jarově a Malešická. V posledních letech došlo ke změně trasování linky 
z ulice U Nákladového nádraží, kde v současné době není poptávka po 
obsluze, do ulic Nad Vodovodem a K Červenému dvoru. Pro případný 
návrat autobusové linky do ulice U Nákladového nádraží je v rámci 
studie ponechána rezerva pro dvě autobusové zastávky. 

V prostoru nákladového nádraží je rovněž upřesněna stávající územní 
rezerva v územním plánu pro případné vedení trasy metra územím v 
západovýchodním směru, a to do prostoru mezi budovou nákladového 
nádraží (severně od ní) a obytnými bloky, kde by v budoucnu měly ústit 
i výstupy ze stanice.

DOPRAVA V KLIDU
V území se kromě budovy nádraží nachází jen velmi málo domů, jejichž 
zachování lze předpokládat, vyjma například památkově chráněné 
budovy nákladového nádraží. Území tedy bude zastavěno v celém 
rozsahu novostavbami, které budou disponovat vlastními parkovacími 
kapacitami v souladu s § 32 PSP. Vázaná stání pro obyvatele i dojížďky 
do zaměstnání tak budou zajištěny mimo uliční prostranství. 
Vzhledem k zakládání „města ve městě“ je třeba klást důraz na 
uspokojování pouze nejnutnější potřeby počtu parkovacích stání s 
ohledem na přítomnost veřejné dopravy, průchodnost areálu pěšky (v 
nejdelším směru do cca 10 – 15 min) a síť cyklostezek v území. V rámci 
návrhu konkrétních záměrů je tak nutné realizovat pouze minimální 
počty vázaných a návštěvnických stání pro automobily a naopak 
vytvářet podmínky pro udržitelnou mobilitu v území, tj. preferovat 
bezmotorovou dopravu, mikromobilitu, carsharing, elektromobilitu 
a další typy nízko- či bezemisní dopravy (dobíjecí stanice, kolárny, 
cykloboxy, stojany apod.). V rámci nových obytných objektů je 
doporučeno v přízemí zřizovat pohodlně a rychle dostupné vnitřní 
prostory k odkládání jízdních kol, u ostatních objektů je doporučeno je 
zřizovat alespoň v rámci suterénu.

V základní míře jsou navrhována i běžná uliční (především) podélná 
stání jako standardní součást většiny ulic. Důvodem je vytvoření 
možností především pro zásobování (city logistiku) a návštěvnická 
stání přilehlých objektů. Parkování není uvažováno v hlavním 
dopravním prostoru ulice Jana Želivského (z důvodu preference 
dopravy v pohybu), v prostoru centrálního veřejného prostranství, v 
promenádě mezi tramvajovou tratí a budovou nákladového nádraží a 
v obytné ulici s tramvajovou tratí v oblasti Vackova (z důvodu zajištění 
vizuální otevřenosti a plošné prostupnosti).

vedená severojižně napříč areálem na východním okraji budovy 
nákladového nádraží resp. jejích dostaveb bude maximálně zklidněná 
pro zachování integrity centrálního prostranství, dvorany a lineárního 
parku. 

POŽADAVKY NA DOPRAVNÍ REŽIMY ULIC:

Místní komunikace sběrné (50 km/h, 30 km/h) 
V tomto režimu jsou ponechány komunikace vytvářející základní 
skelet obsluhy území, které přivádí a odvádí dopravu z a do území. 
Z důvodu zvýšeného pohybu pěších a cyklistů je v části Malešické 
ulice v úseku mezi ulicemi Nad Kapličkou a Na Mokřině a v úseku od 
Basilejského náměstí na západ, a dále v ulici Na Jarově pak přímo 
požadováno snížení rychlosti na 30 km/h oproti stavu. Tento režim by 
měl být sledován i v západní části nové ulice Jarovská třída. Zajištění 
požadované rychlosti by kromě režimového opatření mělo být 
doplněno stavebními a dalšími opatřeními v rámci realizace a během 
následného provozu.

Místní komunikace obslužné - Zóny 30
Většina nových a některé stávající komunikace s automobilovou 
dopravou mimo hlavní tahy jsou zařazené do kategorie Zóny 30. 
Obecně se tak předpokládá jejich další utváření v souladu s běžnými 
parametry takto zařazených komunikací.
Požadavky na tento dopravní režim komunikace jsou: 
— vjezdová opatření na vjezdu do Zóny 30 ze sběrné komunikace;
— zvýšené křižovatkové plochy a zvýšená vozovka v místě přecházení 
mimo křižovatky a v místech intenzivnějšího a žádoucího pohybu 
pěších;
— plošná aplikace přednosti zprava;
— základní minimální šířka obousměrné dvoupruhové komunikace 5 m;
— prostorově úspornější bezpečnostní odstupy, poloměry oblouků atp.;
— pohyb cyklistů ve všech směrech bez omezení a s minimem 
vodorovného značení (oddělené vedení pouze v případě významných 
cyklistických propojení v území);
— obousměrný provoz cyklistů v jednosměrkách může být lokálně 
zdůrazněn i vodorovným značením a je třeba jej koordinovat s 
případným řešením především kolmého parkování a předností a 
rozhledů v kříženích.

Komunikace - Obytné zóny
V území je navrženo několik oblastí vymezených jako obytné zóny, 
kam spadají jak průjezdné ulice tak slepý koncový úsek ulice Na 
Viktorce s minimálním provozem automobilů. Obecně se předpokládá 
jejich další utváření v souladu s běžnými parametry takto zařazených 
komunikací a navrhování primárně takových řešení, která podporují 

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
Návrh studie sleduje řešení, která umožní zásadní pozitivní úpravy 
v jednotlivých ulicích ve všech ohledech, přičemž cílem je sladit 
dopravní režim ulic s jejich reálným fungováním, stavebním řešením, 
intenzitou zatížení a potenciálem. U hlavních tahů je třeba pracovat s 
jejich reálnými (výhledovými) intenzitami a přizpůsobovat jim stavební 
řešení, ostatní části území pak scelovat do kompaktních zklidněných 
oblastí s minimem značení a jednoduchými pravidly fungování, a 
prostřednictvím stavebních opatření a úprav režimů (či případným 
zavedením systému jednosměrek) zabránit tranzitu skrze tyto oblasti. 
Řešené území je oblastí dobře napojenou na MHD, přičemž ta je 
v rámci návrhu dále posílena zavedením nové tramvajové trati a 
zachováním stávající autobusové dopravy (resp. zlepšením její obsluhy 
novým uspořádáním zastávek). Návrh studie zároveň nadále respektuje 
územní rezervu pro případné budoucí vedení trasy metra. Preferenci 
jiných druhů dopravy než automobilové posiluje i nová síť cyklostezek. 
I přes plánovaný stavební rozvoj by tak automobilová doprava měla 
plnit stále více pouze doplňující roli k ostatním druhům dopravy.

Převažující podíl automobilové dopravy z řešeného území spáduje na 
ulici Jana Želivského, do které se z pohledu širšího území soustřeďují 
jak radiální dopravní vztahy ve směru k centru města (Olšanská, 
Vinohradská, Koněvova), tak tangenciální severojižní vztahy ve 
směru Vršovice – Libeň v trase tzv. bývalé III. severojižní magistrály 
(Soběslavská, Votická a Pod Krejcárkem). Jako součást uvedené 
tangenciální trasy je ulice Jana Želivského silně zatíženou sběrnou 
komunikací. V komunikační síti města je součástí dopravní trasy, jejíž 
význam výrazně neklesá ani po realizaci východní části Městského 
okruhu. Návrh studie potvrzuje stávající komunikace Jana Želivského, 
Malešická, U Nákladového Nádraží a K Červenému dvoru jako základní 
síť sběrných komunikací zajišťující širší dopravní vazby i hlavní 
kostru pro dopravní obsluhu rozvojového území. Nově je navrženo 
dopravní spojení Malešické ulice s ulicí Českobrodskou (nová Jarovská 
třída), které umožní posílení dopravních vztahů směrem k východu a 
přispěje tedy i k rozvedení dopravy mimo koridor kapacitně přetížené 
komunikace Jana Želivského, křižovatku Ohrada a Koněvovu ulici. 
Skelet sběrných komunikací je doplněn sítí obslužných ulic, které 
jsou až na výjimky obousměrné a vzájemně co nejvíce propojené. 
Automobilové spojení oblasti areálu nákladového nádraží s Vackovem 
v trase dnešní železnice není předpokládáno s ohledem na zajištění 
plnohodnotného propojení lineárního parku (vyjma správy a údržby 
parku a IZS, které mohou využívat navrženou stezku pro chodce a 
cyklisty). Pohyb vozidel v prostoru promenády (pěší zóny) při severní 
straně budovy nákladového nádraží je regulován na nejnutnější 
minimum pro zásobování a dopravní obsluhu jednosměrně v západním 
směru bez přímého propojení s ulicí Jana Želivského. Komunikace 

charakter sdíleného a zklidněného prostoru. V případě stávajících 
komunikací to znamená zásadní úpravy profilu typicky uskutečněné 
v souvislosti s jinými velkými investičními akcemi narušujícími 
velké části povrchů v dané ulici, v případě nově vymezovaných ulic 
to znamená od začátku s ulicemi pracovat jako s obytnými zónami. 
Širší souvislosti a návaznosti na úseky ulic s jiným režimem mohou v 
některých případech odůvodňovat i preferenci realizace paralelního 
dopravního prostoru pouze pro chodce ve formě více chráněného ryze 
bezmotorového prostoru. V rámci návrhu je třeba z hlediska povrchu 
volit spíše jednotný materiál, případně s odlišnou strukturou či rastrem 
dlažby apod., čímž budou minimalizovány konflikty s nárokováním si 
prostoru pro „své účely“.

Komunikace - Pěší zóny
V území je v režimu pěší zóny promenádního charakteru navržena 
centrální část území v okolí budovy nákladového nádraží, která 
umožňuje průjezd automobilů pouze pro nezbytnou obsluhu budovy, 
spojenou s budoucím polyfunkčním využitím, včetně zásobování. 
V dalších stupních se v rámci detailního řešení dále doporučuje 
prověření způsobu vedení cyklodopravy, přičemž se nabízí několik 
variant:
— vedení ve sdíleném prostoru (materiálové řešení koridoru pro 
průjezd automobilů je třeba přizpůsobit provozu cyklistů – tzn. nevolit 
hrubší povrch, než mají přilehlé pochozí plochy);
— užití doporučeného koridoru pro cyklisty formou pásu vymezeného 
např. kovovými „cvočky“ v dlažbě či jiným architektonickým a 
designovým řešením;
— vedení odděleným pásem s odlišným materiálovým či barevným 
řešením (hrozí, že se vytratí efekt sdíleného řešení). 

Dopravní infrastruktura
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA [700]

Výhodou řešené oblasti je fakt, že jde o pozemky dlouhodobě 
využívané pro drážní provoz a územím proto neprocházejí žádné 
významné sítě technické infrastruktury. Hlavní a zásobovací trasy 
technické infrastruktury řešené území obcházejí po jeho hranicích 
ulicemi Malešická, Jana Želivského a U Nákladového nádraží a 
do vlastního území prakticky nezasahují - viz Výkres technické 
infrastruktury, který zobrazuje především stávající sítě a směry 
navrhovaných napojení pro nové sítě a konkrétní návrh na umístění 
kolektoru 3. kategorie. Při umisťování nové a rekonstrukce stávající 
technické infrastruktury bude postupováno v souladu se zajištěním 
požadavků na veřejná prostranství a zástavbu, definovaných v kap. 
Struktura území, Modrozelená infrastruktura a Dopravní infrastruktura.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Řešené území je zásobováno pitnou vodou z pražské vodárenské sítě 
z vodojemu Hrdlořezy ze zásobního pásma 1450, prostřednictvím 
čerpací stanice pro Žižkov a Malešice. Ulicí Jana Želivského prochází 
nadřazený vodovodní řad DN 800 (propojující vodojemy Flora a 
Mazanka) a dva v současnosti neprovozované řady DN 500 (propojující 
vodojemy Hrdlořezy a Flora). Ulicí U Nákladového nádraží prochází 
vodovodní řad DN 800 (propojující vodojemy Hrdlořezy a Flora). 
Technický stav sítě v širším území lze hodnotit jako vyhovující.
Řešené území nebude pravděpodobně možné zásobovat vodou 
pouze ze stávající sítě. Podmínkou pro dodávku vody bude posílení 
čerpací stanice Hrdlořezy, a to i s přihlédnutím k plánovanému rozvoji 
spadajícímu do zásobního pásma vodojemu. Dále bude nutno provést 
obnovu vybraných vodovodních řadů zvětšením jejích dimenzí. Pokud 
navržená zástavba zásobovaná ze zásobního pásma 1450 ČS Hrdlořezy 
překročí výškovou hladinu 310 m n. m., bude nutno vybavit objekty 
automatickou posilovací čerpací stanicí pro dodávku vody do vyšších 
podlaží. V území je navržena jedna lokální přeložka nadřazeného 
vodovodního řadu DN 800 při okraji bloku B17. Její účelnost však bude 
nutné posoudit až s ohledem na konkrétní stavební záměr.

ODKANALIZOVÁNÍ
Předmětné území je v současné době odkanalizováno sběračem 
Prokopova (povodí kmenové stoky B) a sběračem Jarov (povodí 
kmenové stoky F). Oba sběrače jsou zděné vejčitého profilu. Stáří 
sběrače Prokopova je 70 až 80 let a sběrače Jarov cca 60 let. Kmenové 
stoky B a F jsou vedeny do ÚČOV na Císařském ostrově. Zatímco 
kapacita kmenové stoky F je dostatečná, kmenová stoka B je již nyní 
kapacitně přetížena a zejména v její dolní části v oblasti Holešovic 
dochází vlivem nedostatečného spádu k jejímu zanášení. Řešení 
tohoto problému přinese až výstavba druhé větve kmenové stoky B v 

rekonstrukce stávajících tepelných napáječů na vyšší dimenzi.
V území je uvažováno s jednou lokální přeložkou stávajícího tepelného 
rozvodu 2 x DN 200 z důvodu umožnění výstavby v bloku B21.

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Podél okraje řešeného území jsou vedeny středotlaké (STL) plynovody 
městské plynovodní sítě – páteřní STL plynovody DN 500 a DN 350 v 
ulicích Jana Želivského a Malešická a STL plynovod DN 200/110 v ulici 
U Nákladového nádraží. STL plynovodní síť je zásobována zemním 
plynem ze zdvojeného pražského okružního vysokotlakého (VTL) 
plynovodu prostřednictvím VTL/STL regulačních stanic, zejména z 
RS 320 Malešice I a RS 303 Libeň - Podvinný mlýn (obě o výkonu 40 
000 m3/hod). Pro řešené území je kapacita stávající distribuční sítě 
dostatečná. Využití zemního plynu se předpokládá zejména pro vaření 
a doplňkově pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. V souvislosti 
s koncepcí zásobování teplem by mohl být zemní plyn využíván 
u objektů, jejichž připojení na CZT nebo elektrickou energii bude 
technicky problematické nebo ekonomicky neefektivní.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Severně od řešeného území prochází podél Jeseniovy ulice hloubkový 
kabelový tunel, který dále pokračuje severovýchodním směrem do TR 
110/22 kV Pražačka a odbočkou jihovýchodním směrem do koncové 
šachty K 25 v ulici Za Stadionem, přičemž tato odbočka křižuje řešené 
území v hloubce cca 40 – 50 m pod ulicí Za Vackovem. V tunelech 
jsou uloženy kabely 110 kV a 22 kV. Převážná část řešeného území 
leží v oblasti napájené z transformovny TR 110/22 kV Pražačka, území 
Třebešína pak v oblasti TR 110/22 kV Malešice. Systémy 22 kV jsou 
řešeny dvoustupňově (napájecí a distribuční sítě 22 kV). Stávající 
sítě 22 kV (napájecí včetně rozpínacích stanic a distribuční včetně 
transformačních stanic) zabezpečují současnou potřebu řešeného 
území, avšak nedisponují podstatnou výkonovou rezervou.
Zásobování elektrickou energií je možné zajistit v souladu s 
koncepčním řešením společnosti PREdistribuce, a.s., která plánuje 
jako předinvestici zajištění příkonu pro řešené území do výše cca 
20 MW na úrovni napájecí sítě 22 kV. Byla realizována pokládka 3 
napájecích kabelů 22 kV v hloubkovém kabelovém tunelu (dva kabely 
z TR Malešice a jeden kabel z TR Pražačka), které jsou vyvedeny 
v šachtě K 24 v ulici Na Vackově do ulice Malešická a dočasně 
zasmyčkovány v budoucí rozpínací stanici RS 550 umístěné v bloku 
B06. Z důvodu rovnoměrnější distribuce energie v řešeném území 
bude vhodné rozpojení napájecího kabelu z TR Pražačka do RS 550 v 
místech u křižovatky s ulicí K Červenému dvoru a jeho zasmyčkování 
do druhé rozpínací stanice RS 1 umístěné v jihovýchodní části areálu 
nákladového nádraží (v oblasti bloku B11). Distribuční sítě (trafostanice 
22/0,4 kV propojené kabely) pak budou v severní části území napájeny 

Holešovicích, která je v současné době ve fázi projektových příprav.
V řešeném území se počítá s návrhem oddílné kanalizace. Splaškové 
odpadní vody bude vzhledem k jejich množství nutné rozdělit do 
několika odtokových zón. Severní, západní a jižní část území budou 
gravitačně napojeny na sběrač Prokopova, východní část na sběrač 
Jarov. U navržených stavebních bloků B18 a B20 existuje kolize se 
stávající infrastrukturou. Bloky protíná kanalizační sběrač Jarov, 
kterému se nicméně zástavba musí vyhnout, neboť přeložka sběrače 
není z důvodu komplikovaného technického řešení a finanční 
náročnosti sledována.
Z hlediska likvidace srážkových vod řešené území nemá přirozený 
recipient a je povětšinou tvořeno deluviálními sedimenty a navážkami 
nepříznivými pro vsakování. V řešeném území bude proto nutné 
volit opatření dle kapitoly Modrozelená infrastruktura jako vsakovací 
průlehy, vegetační vsakovací plochy v místech souvislé zeleně, 
zelené střechy, případně retenční a vsakovací nádrže, které zajistí 
ve vhodné kombinaci požadovanou retenci a retardaci srážkových 
vod a minimalizují odtok do stokové sítě. Dále je doporučeno využít 
srážkovou vodu pro údržbu ulic a objektů, splachování WC, zálivku ke 
stromům.

VODNÍ TOKY
Východní částí řešeného území protéká zaklenutý Vackovský potok, 
levostranný přítok Rokytky. Vzhledem k jeho vzdálenosti od centra 
výhledové výstavby a nejasnému průběhu, nelze s jeho využitím jako 
recipientu srážkových vod uvažovat. Správcem Vackovského potoka je 
organizace Lesy hl. m. Prahy.

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
V ulici U Nákladového nádraží a v jižní části ulice Jana Želivského 
je veden tepelný napáječ Pražské teplárenské soustavy centrálního 
zásobování teplem (CZT) z Elektrárny Mělník I. Tento horkovodní 
napáječ o dimenzi 2 x DN 300 je podél předmětné lokality 
zrekonstruován do bezkanálového uložení a jeho přenosová schopnost 
je přibližně 38,5 MW. Z tohoto napáječe je v současnosti vedena 
přípojka 2 x DN 80 pro stávající objekt nákladového nádraží. Přes 
východní část řešeného území je veden další tepelný napáječ o 
dimenzi 2 x DN 300. Návrh zásobování teplem je orientován zejména 
na využití CZT ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
ze kterého vyplývá povinnost využít při technické možnosti a 
ekonomické přijatelnosti tepelné energie ze soustavy CZT. Potřebný 
tepelný příkon pro řešené území bude pravděpodobně možné zajistit 
ze stávajících zdrojů. V případě, že v budoucnu potřeba tepelného 
příkonu směrem k Teplárně Malešice výrazně vzroste a kapacitní 
rezerva bude překročena, byla by provedena technická opatření na 
síti jako přečerpávací stanice na zvýšení tlaku horké vody, případně 

z RS 550, v jižní a částečně i ve východní části z RS 1. Ve východní 
části území se předpokládá možnost napojení některých ploch ze 
stávající distribuční sítě 22 kV. Kategorie odběru v řešeném území 
se předpokládá na stupni B1, vzhledem k zajištění potřeb tepla pro 
vytápění a ohřev vody přednostně prostřednictvím CZT nebo zemním 
plynem. Elektrické vytápění se předpokládá pouze jako doplňkové. 
Využití stávající infrastruktury CZT je důležité pro zachování jejího 
ekonomického rámce. Produkce jejího současného zdroje, který je 
zároveň jedním z největších, Elektrárna Mělník I. má být v příštích 
letech omezována a na úkor nových ekologičtějších zdrojů - probíhá 
prověřování nových technologií, např. využití tepla z vyčištěné odpadní 
vody. Pro tyty nové technologie je však stávající CZT infrastruktura, do 
které budou teplo předávat, nadále velmi významná.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
V blízkosti řešeného území jsou umístěna stávající významná 
zařízení elektronických komunikací jako televizní vysílač TV Praha 
město a datové centrum v ulici Vinohradská  a rovněž zařízení, 
která byla zrušena nebo jsou určena ke zrušení a která v minulosti 
plnila důležitou roli -  Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) v ulici 
Olšanská a datové centrum Nagano v ulici U Nákladového nádraží.  S 
tím souvisí hustá a rozvětvená síť kabelovodů úložných kabelových a 
radioreléových tras. Radiokomunikační systémy umístěné na budově 
ÚTB byly v souvislosti s prodejem budovy a její plánovanou demolicí 
demontovány a RR trasy z nich vedeny zrušeny (projekt Centrum Nový 
Žižkov, Central Group, a.s.).  Přes lokalitu však vede větší množství RR 
tras různých provozovatelů, výšku navrhované zástavby bude proto 
nutné v konkrétních případech projednat s příslušnými provozovateli.  
V ulici Jana Želivského a Olšanská jsou vedeny hloubkové kabelovody 
propojené s kolektorem v ulici Jeseniova. V ulicích Jana Želivského a U 
Nákladového nádraží vede po obou stranách ulice množství optických 
a metalických kabelů různých provozovatelů. Na stávající síť v rámci 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) je 
území napojeno prostřednictvím telefonní ústředny (TÚ) Žižkov, v 
současnosti umístěné v bývalé ÚTB (po ukončení nájemní smlouvy 
bude hledat provozovatel prostor pro její nové umístění). Oblast Jarova 
a Vackova je napojena přes TÚ Libeň, a oblast Třebešína přes TÚ 
Strašnice. Při ulici Jana Želivského je umístěn stávající traťový rozvaděč 
TR 242, který je však kapacitně a technicky nevyhovující pro napojení 
nové zástavby. Rovněž síť nemá dostatečnou kapacitní rezervu. 
Pro potřeby navrhované zástavby bude nutné vybudovat nové sítě 
elektronických komunikací. Síť elektronických komunikací by měla 
být navržena ve formě otevřené optické přístupové sítě tak, aby každý 
objekt bylo možné připojit optickými vlákny a zároveň aby tuto síť 
mohlo využívat více operátorů. V lokalitě by bylo vhodné vybudovat 
pasivní infrastrukturu jako jsou kabelovody, multikanály apod., aby 
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bylo možné následně zavádět kabely jednotlivých provozovatelů bez 
nutnosti dalších zásahů do komunikací a chodníků. Samotní operátoři 
by mohli jen pronajmout prostor, ale už by nerealizovali vlastní výkopy 
a pokládku infrastruktury. Tato pasivní infrastruktura by měla být za 
stejných podmínek dostupná všem operátorům. Multikanály bude 
vhodné řešit jako sdružené trasy telekomunikačních i silových kabelů.

KOLEKTORY
Pro obsluhu řešeného území technickou infrastrukturou jsou jako 
páteř území ve variantě navrhovány kolektory 3. kategorie. Jejich 
umístění je navrhováno do ulice U Nákladového nádraží a z ní kolmo 
odbočující trasou severním směrem novou příčnou ulicí na úrovni ulice 
Pod Kapličkou až k ulici Malešická. Kromě vedení páteřních systémů 
technické infrastruktury územím kolektor v ulici U Nákladového nádraží 
umožní přeložení stávajících sítí a tím velkorysejší řešení veřejného 
prostoru včetně založení dvojitého stromořadí. Takto navržené řešení 
bylo předběžně konzultováno s Kolektory Praha a.s. a v případě zvolení 
této varianty jej bude nutné prověřit podrobnější studií. Jiná vedení 
kolektoru 3. kategorie v řešeném území po konzultaci se správcem 
kolektorů nebylo z technických důvodů doporučeno.
Možné prodloužení kolektoru Jeseniova k řešenému území ulicí Jana 
Želivského bylo z důvodu komplikovaných technických souvislostí 
doporučeno sledovat odděleně jako samostatný záměr a nezahrnovat 
jej do této studie.

LIMITY ÚZEMÍ A PODMIŇUJÍCÍ INVESTICE:
— posílení čerpací stanice Hrdlořezy v areálu vodojemu Hrdlořezy;
— obnova a případné přeložení do větších profilů některých 
vodovodních řadů ve spádovém území;
— výstavba druhé větve kmenové stoky B, vedené přes rozvojové 
území Holešovice-Bubny;
— prověření výškového omezení výstavby v ochranných pásmech 
radioreléových tras;
— posouzení nutnosti dílčích přeložek ve vztahu k návrhu zástavby a 
uspořádání uličních prostranství.
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VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA [800] 

V souvislosti s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel v území 
je potřebné počítat s přiměřeným navýšením kapacity veřejného 
vybavení. V rámci řešeného území studie se potenciálně jedná 
přibližně o 15 tisíc nových obyvatel. Vzhledem k tomu, že se v okolí 
nachází i další záměry výstavby (kapitola Záměry v území), díky kterým 
tak celkový počet nových obyvatel může potenciálně dosáhnout 
přibližně 23 tisíc (z toho již cca 2 000 obyvatel potenciálně svůj domov 
našlo v rámci nedávno dokončených záměrů Obytný soubor Vackov - 10. 
etapa a Tulipa Třebešín), byly infrastrukturní potřeby analyzovány pro 
širší území zahrnující i tyto záměry.

Hlavním centrem služeb, občanské vybavenosti a kulturních aktivit 
by měla být ikona území - památkově chráněný objekt nádraží určený 
ke konverzi, kde je výhledově předpokládáno s umístěním např. 
Národního filmového archivu. Veřejným aktivitám by měly sloužit 
i uvažované dostavby křídel budovy. Přistěhování nových obyvatel 
s přihlédnutím k očekávanému demografickému vývoji v okolí v 
souvislosti s dalšími okolními záměry vyvolá potřebu nové školské 
vybavenosti. S ohledem na dopravní dostupnost a také veřejnou 
povahu instituce studie navrhuje jednu 27 třídní školu do dostavby 
budovy nákladového nádraží a druhou školu o potenciální kapacitě 27 
tříd ve východní části území při ulici Habrová u stávajícího Domova 
pro seniory. Ve vazbě na majetkoprávní uspořádání dle dohody na 
směně pozemků lze uvažovat o umístění ZŠ v záměru Obytný soubor 
Jarov. Dále je navrženo umístění dvou mateřských škol v bloku B06 
a B15 o celkové kapacitě min. 11 tříd. Další mateřské školy budou 
umístěny v doplňkových územích v projektech Obytný soubor Jarov, 
Centrum Nového Žižkova a Nagano Park o celkové kapacitě 15 tříd. 
Komerční jednotky ve formě obchodů a služeb jsou předpokládány 
zejména v parteru budov v okolí hlavní budovy a podél významných 
urbanistických os a zastávek MHD, přičemž žádoucí občanskou 
vybaveností jsou zejména zdravotnické služby (vč. lékáren, 
rehabilitačních center atp.), sociální služby, zařízení pro sportovní 
a kulturní vyžití, zařízení pro výchovu a vzdělávání 
a pro plnění jiných společenských funkcí určených pro veřejnost 
(např. komunitní, poštovní, veřejné stravování apod.). Z hlediska 
zajištění kapacity zdravotních služeb je vhodné v rámci parteru 
budov nabídnout prostory pro ordinace lékařů a lékárny, které budou 
rozmístěny v jednotlivých záměrech rovnoměrně po celém území. S 
další vybaveností pro zařízení zdravotních nebo sociálních služeb je 
počítáno v blocích  B09, B13, B14 a B12, a to v následující kapacitě: blok 
B09 - byty speciálního určení - bydlení pro seniory (DPS) s kapacitou 
2 000 m2 HPP (40 bytů), blok B14 - pobytové zařízení sociálních služeb 
s kapacitou 50 míst (na pozemcích HMP), blok B21 - pobytové zařízení 

sociálních služeb s kapacitou 50 míst (toto řešení je možné pouze za 
předpokladu umístění ZŠ v bloku CG-Jarov), blok B13 - denní stacionář, 
terénní služby, bezbariérové bydlení, blok B12 - zdravotní vybavenost 
s kapacitou 700 m2 HPP. V bloku B01 v budově Nákladového nádraží 
je umístěna poliklinika s kapacitou 30-50 ordinací primární péče a 
lékařů specialistů o celkové výměře 7000 m2 HPP. Sociální služby 
jako azylové domy, chráněné bydlení apod. by v případě potřeby 
měly odpovídat měřítku běžné vybavenosti a je tak možné je vhodně 
integrovat do navržené zástavby. V rámci bloků B13 a B22 je dále 
potenciál na vznik komunitního centra. S rozvojem sportovního 
vybavení je počítáno v rámci sekundárního využití ploch sportovišť 
dvou nových základních škol. V případě základní školy v dostavbě 
k budově nákladového nádraží je vhodné část jejích (druhotně 
využívaných) sportovišť přímo začlenit do veřejného prostoru. Návrh 
zároveň předpokládá integraci drobných sportovišť a hřišť do nově 
rozvíjených parkových ploch a vnitrobloků jednotlivých záměrů. V 
bloku B10 jsou umístěna veřejně přístupná venkovní sportoviště s 
možností upravit návštěvní řád tak, aby nedocházelo k rušení okolních 
obytných budov hlukem v nočních hodinách. Ve východní části území 
na úrovni křižovatky ulic Malešická – Za Vackovem se počítá se 
zachováním stávajícího supermarketu a jeho integrací do budoucího 
bloku. V rámci okolních záměrů rovněž dojde ke vzniku další veřejné 
vybavenosti, jak je zobrazeno ve výkrese veřejné vybavenosti. Takto 
komplexně navržená vybavenost pokrývá budoucí potřeby v území 
generované jmenovanými záměry.
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Výkres veřejné vybavenosti

0 250 m 500 m100 m
Výkres veřejné vybavenosti 1:5000

plocha nestavebního bloku a vegetační plocha v uličním prostranství

V 2.01, blok B01: ZŠ NNŽ - kapacita 27 tříd (810 míst)

** rozsah dle zadání architektonické soutěže
V 2.02, blok B21: ZŠ Habrová - kapacita 18 (600 míst) až 27 tříd (810 míst)
V 2.02 - alt.: alternativní možnost umístění ZŠ Habrová

V 3.01, blok B06: MŠ Parková čtvrť - kapacita 6 tříd (150 míst), samostatně stojící

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

V 3.02: MŠ Centrum Nový Žižkov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 3.03: MŠ Obytný soubor Vackov - kapacita 2 třídy (50 míst), v parteru

V 3.05, blok B15: MŠ U Staré cihelny - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 3.06: MŠ Obytná čtvrť Jarov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 3.04: MŠ Nagano Park - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 4.01: Střední a soukromé školství, např. Gymnázium NNŽ 

V 5.01, blok B01: Poliklinika - kapacita 30 - 50 ordinací, 7000 m2

V 5.02, blok B12: Zdravotní zařízení na komerční bázi, 700 m2

V 6.01, blok B09: Byty sociálního určení - bydlení pro seniory (DPS)

V 6.02, blok B13: Zařízení sociálních služeb 

STŘEDNÍ ŠKOLY

ZDRAVOTNÍ VYBAVENOST

V 6.03, blok B14: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst
V 6.04, blok B22: Komunitní centrum (rezerva)

V 7.01, blok B01: Obchod a služby

SOCIÁLNÍ VYBAVENOST

                                kapacita 40 bytů, 2000 m2

OBCHOD A SLUŽBY

V 6.05, blok B21: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst                                
                                *** pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG-Jarov

V 7.02, blok B17: Supermarket/Malé obchodní centrum - kapacita 2 500 m2

 s preferencí primární zdravotní péčehranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

parcelní kresba

zástavba stávající a plánovaná

ilustrace možné zástavby ve stavebním bloku

okolní stavební bloky

okolní nestavební bloky

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

identifikace stavebního bloku / doplňkového území

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

identifikace nestavebního bloku / doplňkového územíP01 / Pdú

U01 / Udú

N01 / Ndú

plocha uličního prostranství s vyšším pobytovým významem

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

plocha uličního prostranství

B01 / Bdú

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně

T

B

1.

2.

3.

/

/

/

tramvajová trať (osa kolejí)

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení školství (ZŠ)

označení bloku s umístěním zařízení školství (MŠ)

označení bloku s umístěním zařízení školství (SŠ a ZUŠ)

označení bloku s umístěním zdravotní vybavenosti

označení bloku s umístěním sociální vybavenosti

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

V 1.01, blok B01: Kulturní centrum NNŽ
KULTURA

umístění herních nebo cvičebních prvků ve vnitrobloku

označení bloku s umístěním sportovní vybavenosti
veřejně přístupná venkovní sportoviště (s možným režimovým opatřením)

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.

tramvajová trať (osa kolejí)

požadované (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení 

doporučené (bezmotorové) propojení - přibližné vymezení

požadované/doporučené (bezmotorové) napojení bloku

zastávka autobusová (odstavy)

zastávka tramvajová (smyčka)

komunikace - sběrná - 50 km/h (stav/návrh)

komunikace - sběrná - 30 km/h

komunikace - obslužná - zóna 30

komunikace - obytná zóna

komunikace - pěší zóna

tunel (podchod)

800/ VEŘEJNÁ VYBAVENOST 

OSTATNÍ 

POZNÁMKY 

PODKLADNÍ VRSTVY

STRUKTURA

INFRASTRUKTURA

200/ MĚSTO (KOMPOZICE) 400/ POTENCIÁL

600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

stavební čára - uzavřená nebo otevřená

stavební čára - uzavřená nebo otevřená s možností ustoupení do 6 m

plocha veřejného prostranství

speci�cká vegetační plocha ve veřejném prostranství
speci�cký charakter nestavebního bloku 
(park přírodě blízký, území zvýšené ochrany přírody)
kompozičně významné stromy ve veřejném prostranství
(stromořadí / skupiny stromů)
speci�cká vegetační plocha ve stavebním bloku - přibližné vymezení 
(park ve volné zástavbě)
speci�cká vegetační plocha v dvoraně budovy NNŽ

významné veřejné prostranství

pobytové prostranství ve vazbě na plochu zeleně
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Výkres veřejné vybavenosti

0 250 m 500 m100 m
Výkres veřejné vybavenosti 1:5000

plocha nestavebního bloku a vegetační plocha v uličním prostranství

V 2.01, blok B01: ZŠ NNŽ - kapacita 27 tříd (810 míst)

** rozsah dle zadání architektonické soutěže
V 2.02, blok B21: ZŠ Habrová - kapacita 18 (600 míst) až 27 tříd (810 míst)
V 2.02 - alt.: alternativní možnost umístění ZŠ Habrová

V 3.01, blok B06: MŠ Parková čtvrť - kapacita 6 tříd (150 míst), samostatně stojící

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MATEŘSKÉ ŠKOLY

V 3.02: MŠ Centrum Nový Žižkov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 3.03: MŠ Obytný soubor Vackov - kapacita 2 třídy (50 míst), v parteru

V 3.05, blok B15: MŠ U Staré cihelny - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 3.06: MŠ Obytná čtvrť Jarov - kapacita 5 tříd (125 míst), samostatně stojící

V 3.04: MŠ Nagano Park - kapacita 5 tříd (125 míst), v parteru

V 4.01: Střední a soukromé školství, např. Gymnázium NNŽ 

V 5.01, blok B01: Poliklinika - kapacita 30 - 50 ordinací, 7000 m2

V 5.02, blok B12: Zdravotní zařízení na komerční bázi, 700 m2

V 6.01, blok B09: Byty sociálního určení - bydlení pro seniory (DPS)

V 6.02, blok B13: Zařízení sociálních služeb 

STŘEDNÍ ŠKOLY

ZDRAVOTNÍ VYBAVENOST

V 6.03, blok B14: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst
V 6.04, blok B22: Komunitní centrum (rezerva)

V 7.01, blok B01: Obchod a služby

SOCIÁLNÍ VYBAVENOST

                                kapacita 40 bytů, 2000 m2

OBCHOD A SLUŽBY

V 6.05, blok B21: Pobytové zařízení sociálních služeb - kapacita 50 míst                                
                                *** pouze za předpokladu umístění ZŠ Habrová v bloku CG-Jarov

V 7.02, blok B17: Supermarket/Malé obchodní centrum - kapacita 2 500 m2

 s preferencí primární zdravotní péčehranice řešeného území

PODKLADNÍ VRSTVY

parcelní kresba

zástavba stávající a plánovaná

ilustrace možné zástavby ve stavebním bloku

okolní stavební bloky

okolní nestavební bloky

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

identifikace stavebního bloku / doplňkového území

identifikace uličního prostranství / doplňkového území

identifikace náměstí / doplňkového území

identifikace nestavebního bloku / doplňkového územíP01 / Pdú

U01 / Udú

N01 / Ndú

plocha uličního prostranství s vyšším pobytovým významem

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

plocha uličního prostranství

B01 / Bdú

hranice řešeného území

parcelní kresba

zástavba stávající a s vydaným ÚR

vrstevnice po 1 m

zástavba plánovaná - okolní záměry

uliční čára stavebního / nestavebního bloku

plocha stavebního bloku

plocha nestavebního bloku

identi�kace stavebního bloku
výměra bloku
maximální výměra HPP
procento zahrad bloku
procento veřejně přístupné části bloku

identi�kace nestavebního bloku
výměra bloku

identi�kace náměstí

identi�kace uličního prostranství

stavební čára - uzavřená

stavební čára - otevřená

stavební čára - volná

hladina III (0 m - 12 m)

hladina IV (9 m - 16 m)

hladina V (12 m - 21 m)

hladina VI (16 m - 26 m)

hladina VII (21 m - 40 m)

hladina VIII (nad 40 m)

Výškové hladiny dle PSP - vztaženo ke stavební čáře a úrovni ulice

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost zástavby

podrobnější speci�kace - maximální podlažnost lokální dominanty

rozhraní hodnot výškových hladin

přibližné rozhraní typu stavební čáry či rozhraní hodnot podlažnosti

požadovaná hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

označení bloku s umístěním ostatní vybavenosti (zdravotní, sociální)

označení bloku s umístěním zařízení školství

označení bloku s umístěním zařízení kultury

označení bloku s umístěním zařízení obchodu

plocha sportovní vybavenosti

doporučená hrana zástavby s veřejnou vybaveností v parteru

speci�cké nároží do vzdálenosti 6 m umožňuje: 
ustoupit od rohu bloku či jiné architektonické ztvárnění nároží 
/ přesáhnout stavební čáru či vykonzolovat část stavby) 

požadovaná/doporučená realizace zástavby s vegetačními střechami 

doporučené umístění lokální dominanty

hranice území speci�ckého projektu

možnost výměny HPP v rámci stavebních bloků 
za podmínky podrobnějšího urbanistického řešení 
prověřeného architektonickou soutěží

Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Speci�cký projekt konverze historické budovy nákladového nádraží 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum o spolupráci,
uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Speci�cký projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k podrobnému prověření 
v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. Řešené území projektu zahrnuje především 
N02, P03, P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce budou 
prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh studie představuje 
východisko pro zadání soutěže.

Speci�cký projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění základní školy 
(3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy nákladového nádraží s přidruženým 
(sportovním) zázemím, určený k podrobnému prověření v rámci architektonicko-
urbanistické soutěže. Regulativy stanovené studií budou dále speci�kovány v rámci 
zadání soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu umístění 
další případné občanské vybavenosti, např. pro soukromé či středoškolské vzdělávání.
V odůvodněném případě bude možné se od stanovených regulativů odchýlit 
za předpokladu projednání s IPR Praha.
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Návrh na změnu územního plánu pro veřejné projednání

VEŘEJNÝ ZÁJEM [900] 

V řešeném území je v současné době stavební uzávěra na území areálu 
nákladového nádraží. Území je tak blokováno pro jakoukoliv stavební 
činnost. Návrh studie představuje zpřesnění znalosti území včetně 
aktuálních záměrů a zájmů v tomto území, na jejichž základě byla 
vytvořena ucelená koncepce rozvoje území Nákladového nádraží Žižkov 
a okolí, která v co nejvyšší možné míře propojuje jednotlivé systémové 
vrstvy území (krajina, struktura a využití zástavby, veřejná prostranství, 
infrastruktura...) a vyvažuje veřejné a soukromé zájmy v území. Na 
základě tohoto komplexního prověření studie navrhuje změnu platného 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Schválení změny 
územního plánu podle jednotné koncepce bude impulsem ke zrušení 
této stavební uzávěry.

Výkres představuje návrh na změnu ÚP pro tzv. veřejné projednání 
tak, aby byl v souladu s navrhovaným řešením ve studii a zároveň 
pořizovatelem akceptovanými připomínkami dotčených orgánů, 
městské části a vlastníků v území ze společného jednání. Návrh změny 
bude následně upraven na základě vypořádání připomínek z veřejného 
projednání, které proběhlo na začátku roku 2021.

Změnou dojde k transformaci vymezení zastavitelného i 
nezastavitelného území a k transformaci vymezení stávajících ploch. 
Změna mění koncepci dopravní infrastruktury novým uspořádáním 
vybrané komunikační sítě, zrušením nákladového nádraží Žižkov 
včetně přilehlé části železniční tratě do nákladového nádraží Žižkov 
a vymezením nové tramvajové tratě pro kvalitní obsluhu zástavby v 
řešeném území veřejnou dopravou. Dále změna upravuje vymezení 
územní rezervy pro trasu metra včetně přemístění stanice. 

Na řešeném území se navrhují tři veřejně prospěšné stavby dopravního 
charakteru - prodloužení tramvajové tratě, realizace nové komunikace 
Jarovská třída a rekonstrukce Malešické ulice. Většina řešeného území 
je majetkem soukromých subjektů. Hlavní město Praha vlastní pouze 
stávající veřejná prostranství a část pozemků v blocích B13, B14, B19, 
B20, B21 a B22. Pro zajištění naplnění koncepce a realizace kvalitních 
veřejných prostranství a potřebné veřejné vybavenosti a infrastruktury 
je stěžejní úzká spolupráce mezi veřejnými a neveřejnými subjekty.
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Návrh na změnu územního plánu - doplňková území
Doplňková území jsou lokality s transformačním potenciálem, které 
bezprostředně navazují na území Nákladového nádraží. Jejich kapacity 
dle návrhu změn byly započítávány do celkových bilancí. Podklady 
pro změny byly s touto studií koordinovány a je zde umístěna též 
veřejná vybavenost, čímž je zajištěno její rovnoměrné pokrytí celého 
rozvojového území.
Z důvodu silné provazby změny Z 2600 a změn Z 3194, Z 3506, Z 3221, 
bylo ze strany hl.města Prahy požadováno, aby v oblasti dopravy a 
veřejné vybavenosti byla lokalita analyzována jako celek. Tyto změny 
jsou podmíněny dohodou nad celkem.

Změny stávajícího ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3221 a Z 3506 jsou ve fázi po 
tzv. veřejném projednání a budou upraveny na základě vypořádání 
připomínek z veřejného projednání. Výkres představuje návrhy těchto 
změn, jak byly připraveny k veřejnému projednání.
Změna stávajícího ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3194 je upravena dle 
připomínek z veřejného projednání. Ve výkresu je návrh změny 
připravený pro opakované veřejné projednání.

Z 3221 – Obytný soubor Jarov
Řešené území je v současnosti v územním plánu zaneseno jako plochy 
nerušící výroby a služeb (VN). Změna umožní jejich transformaci na 
obytnou čtvrť Jarov. Nově jsou navrhované rozvojové plochy všeobecně 
smíšené (SV) s kódem míry využití území I. Měla by zde být  umístěna 
vybavenost pro nově vznikající soubor i pro širší okolí. Návrh funkční 
plochy a míra využití území vychází z dodané podkladové studie 
(„Obytná čtvrť Jarov, koordinovaná studie území“, projektanti: LABOR13 
s.r.o., m4 architekti s.r.o., Jakub Cigler architekti, z r. 2019). 

Z 3194 - Centrum Nový Žižkov
Předmětem změny je návrh plochy všeobecně smíšené (SV) s kódem 
míry využití území S místo stávající plochy zařízení pro přenos 
informací (TI). Předmětné pozemky jsou v současné době využívány 
jako sídlo firmy CETIN a.s. Vývojem aktuálních telekomunikačních 
technologií se však snižuje prostorová náročnost na umístění 
sdělovacích zařízení a technologií. Záměrem investora je přeměna 
území spočívající v rozšíření možnosti bydlení a služeb.

Z 3506 – Nagano Park
Důvodem pro změnu je transformace výrobního areálu NAGANO, 
v současnosti ploch nerušící výroby (VN). Změna navrhuje plochu 
všeobecně smíšenou (SV) s kódem míry využií území H za účelem 
výstavby polyfunkčních budov. Navržená kapacita areálu odpovídá 
okolní zástavbě a zohledňuje předpokládanou míru využití v rámci 
budoucí transformace NNŽ. Návrh změny byl zpracován dle podkladové 
studie „Urbanistická studie Praha 3 – Žižkov, areál Nagano“(aktualizace 
09/2020, zpracovatel AULÍK FIŠER ARCHITEKTI).
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SPECIFICKÉ PROJEKTY

Specifické projekty jsou části území s požadavkem na další prověření 
zástavby a veřejných prostranství v rámci architektonické soutěže nebo 
architektonické studie. Specifické projekty jsou vymezeny v Hlavním 
výkresu regulace.

Konverze budovy nákladového nádraží
Specifický projekt konverze historické budovy nákladového nádraží je 
určený k dalšímu podrobnému prověření v návaznosti na memorandum 
o spolupráci, uzavřené mezi dotčenými aktéry. 

Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového 
nádraží Praha - Žižkov uzavřené mezi hl. m. Prahou, městskou částí 
Praha 3, Ministerstvem kultury, Žižkov Station Development, a.s., 
Národním filmovým archivem, Českými drahami, a.s., a Sekyra Group, 
a.s. bylo Radou hl. m. Prahy schváleno usnesením č. 123 ze dne 27. 
1. 2020. V memorandu výše uvedení aktéři potvrzují svůj zájem na 
revitalizaci budovy, předpokládané rozdělení budovy mezi nové 
vlastníky hl. m. Prahu, Sekyra Group, a.s. a Národní filmový archiv, 
a dále vznik a rozvoj nového významného veřejného prostoru ve 
vnitrobloku budovy.

V návaznosti na memorandum a jako podklad pro konverzi budovy 
resp. budoucí majetkoprávní uspořádání probíhá zpracování 
Ekonomické analýzy revitalizace Nákladového nádraží Žižkov (Grand 
Thornton Czech Republic), Právní analýzy - projekt Nákladového 
nádraží Žižkov (Becker & Poliakoff, s.r.o.) a Metodiky revitalizace 
stávající budovy Nákladového nádraží Žižkov (Sekyra Group, a.s.), 
která slouží především pro stanovení limitů vyplývajících ze statutu 
nemovité kulturní památky. Zadání těchto dokumentů je připravováno 
v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro využití nákladového nádraží 
Žižkov.

Základní škola nákladové nádraží (školní kampus)
Specifický projekt veřejné vybavenosti s požadavkem na umístění 
základní školy (3*9 tříd) v rámci konverze resp. dostavby budovy 
nákladového nádraží s přidruženým (sportovním) zázemím, je určený k 
podrobnému prověření v rámci architektonicko-urbanistické soutěže. 
Regulativy stanovené studií mohou být upraveny na základě výsledků 
soutěže s ohledem na požadovaný stavební program školy a potřebu 
umístění další případné občanské vybavenosti, např. pro základní 
umělecké či středoškolské vzdělávání. 

Cílem projektu resp. soutěže může být vytvoření školního kampusu, 
který bude zahrnovat výše uvedené typy školské vybavenosti 

Specifické projekty

LEGENDA
stavební bloky dle Urbanistické studie s prvky regulačního plánu NNŽ
část území pro separátní dohodu

řešené území koncepce (indikativní zóna)

řešené území projektu novostavby ZŠ

Architektonicko-krajinářská soutěž na veřejná prostranství NNŽ

řešené území architektonicko-krajinářské studie
Architektonická soutěž na základní školu NNŽ

prostupnost a širší vazby

Přehled předpokládaných partnerů participujících na projektu:
− Rada hl. m. Prahy (RHMP)
− IPR Praha – zadavatel
− Komise RHMP pro využití nákladového nádraží Žižkov
− Odbor investiční MHMP (INV)
− Odbor ochrany přírody MHMP (OCP) – spoluzadavatel + 
investor a budoucí správce
− Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK) – 
spoluzadavatel + investor a budoucí správce
− Odbor majetku MHMP (HOM)
− Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP) – investor projektu 
tramvajové trati Olšanská – Habrová (Českobrodská)
− Národní památkový ústav (NPÚ)
− Městská část Praha 3
− Městská část Praha 10
− Sekyra Group, a.s. (Žižkov Station development, a.s.) – 
významný investor v řešeném území tohoto projektu, případně 
investor DÚR/DSP
centrálního parku
− Central Group, a.s., Penta Investments, s.r.o., případně další 
investoři
− místní spolky, obyvatelé atp.

a vytvářet vzájemně propojený (otevřený) školní areál se sportovištěm, 
který bude funkčně doplňovat kulturně-společenský komplex 
budov nákladového nádraží, dvorany a dalších přilehlých veřejných 
prostranství. Základní školu se nabízí vystavět jako novou budovu v 
návaznosti na severní resp. jižní křídlo budovy nákladového nádraží, 
soukromou školu a střední školu pak umístit do posledních sekcí 
stávající budovy, přičemž bylo v rámci prověřovací studie na umístění 
základní školy prokázáno, že základní školu lze případně rovněž umístit 
do stávající budovy.

Lineární park a koncepce navazujících veřejných prostranství
Specifický projekt veřejných (parkových) prostranství, určený k 
podrobnému prověření v rámci architektonicko-krajinářské soutěže. 
Řešené území projektu zahrnuje především bloky a prostranství P03, 
P06, U07 včetně nezbytných návazností, přičemž v detailu koncepce 
budou prověřeny i části P01, P02, U06, U13, U18 a P04-P10. Návrh 
studie představuje východisko pro zadání soutěže.

Vzhledem k množství vlastníků a záměrů, které se nachází na 
rozhraní nebo přímo ve vymezeném území specifického projektu, 
bude již v úvodu přípravy soutěže a zadání zásadní stanovit jasná 
pravidla spolupráce a zapojení dotčených aktérů stejně tak jako výběr 
vhodného typu soutěže. 

Soutěže
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CHARAKTER STAVEBNÍCH BLOKŮ

B01
Budova nádraží je nemovitou kulturní památkou a tvoří těžiště 
západní části řešeného území. Revitalizace budovy je z hlediska 
navrhované regulace studie považována za samostatný specifický 
projekt, pro který probíhá v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro 
využití nákladového nádraží Žižkov a na základě Memoranda o 
vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov 
zpracování vlastní metodiky konverze, stavebního programu a návrhu 
majetkoprávního vypořádání. Studie však prostřednictvím regulativů 
nastavuje , v souladu s požadavky na památkovou ochranu, limity pro 
dostavbu budovy v pokračování jejích křídel, tj. zachování půdorysu a 
hmotového řešení ve tvaru písmene „U“ včetně otevřeného vnitrobloku 
a stávajících technických zařízení mezi jejími bočními křídly, které 
jsou důležité pro zachování charakteru místa. Prostřednictvím 
dostavby křídel dojde k jasnému vymezení ústředního prostranství s 
tramvajovou zastávkou a je tak žádoucí v rámci dostaveb soustředit 
i veřejné aktivity - studií navrhovaný školský kampus, který bude 
zahrnovat základní školu o kapacitě 27 tříd spolu s další případnou 
školskou vybaveností v historické budově jako střední nebo základní 
umělecké školství. V případě potřeby je možné kapacity základní školy 
rozšířit do historické budovy, jak bylo prověřeno v rámci prověřovací 
studie na umístění základní školy.
Komerční a další veřejné aktivity zde umístěných institucí je vhodné 
soustředit zejména do parteru budovy, přičemž je podstatné zajistit 
jak příčnou tak i podélnou prostupnost budovou a provázání s 
okolními veřejnými prostranstvími včetně propojení skrz čelo budovy 
z křižovatky Jana Želivského - Olšanská. V budově bude umístěna 
poliklinika s kapacitou 50 ordinací o celkové výměře 7000 m2 HPP . V 
rámci dopravní obsluhy budovy je uvažováno s vjezdy do podzemních 
garáží pouze z jihu z Jižní nákladové ulice dle stávajícího schématu. 
Dvorana by měla představovat významné prostranství, využívající 
potenciál genia loci místa a indikující navazující propojení do 
lineárního parku a krajiny a tedy v rámci konkrétního architektonického 
návrhu využívat již založená mimoúrovňová řešení, za předpokladu 
zajištění dostatečné bezbariérovosti prostoru. V rámci konkrétního 
návrhu školy lze předpokládat nároky na zábor prostoru dvorany 
pro vymezení vlastních soukromých či poloveřejných částí (školní 
dvůr, sportoviště), což studie umožňuje, avšak za předpokladu, že 
nebude znemožněna příčná a podélná prostupnost dvorany a návrh 
rozhraní resp. oplocení bude zohledňovat měřítko a význam místa a 
podporovat jeho obytný charakter. Zároveň je doporučeno pro návrh 
těchto přidružených prostor rovněž pracovat s různými úrovněmi, 
které budova s dvoranou přirozeně nabízí. Budoucí společný podnik 
či jednotlivé instituce by měly získat návrh konverze budovy či jejích 

8 NP s regulovanou výškou pro věže 12 NP umožňuje variabilní 
urbanisticko-architektonické řešení v návaznosti na výškové řešení 
bloků v severní a východní části území, přičemž studie doporučuje 
výškový akcent umístit směrem do ulice Jana Želivského a v 
severovýchodní části bloku. Aktivní parter je soustředěn především 
do ulice Jana Želivského a do středu území, tj. v severovýchodní části 
bloku. Pro tuto část území platí rovněž doporučení vystavět bloky z 
více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, které rozčlení 
navrhované uliční fronty (viz podrobněji u popisu B02 - B07). Z hlediska 
funkčního využití je v tomto bloku požadována realizace resp. rezerva 
pro ostatní občanskou vybavenost. Potenciálně by v rámci bloku mohlo 
vzniknout až 40 bytů speciálního určení (byty pro seniory  - DPS) o 
celkové výměře 2000 m2 HPP.

B10
Blok B10 jednak vymezuje severojižní promenádu resp. hranu 
ústředního prostoru a zároveň dotváří uliční frontu ulice U 
Nákladového nádraží v návaznosti na stávající zástavbu areálu Nagano 
Park. Vymezení severní hrany bloku umožňuje zachování průhledu na 
budovu nádraží a zajištění vizuálního i fyzického propojení veřejných 
prostranství - dvorany (N01, P02) a lineárního parku (P03). Směrem 
do zužujícího se místa harfy je pak navržena volnější regulace, která 
umožňuje výstavbu věží zdůrazňujících hranu blokového města (12 
- 15 NP) a zároveň další rozšíření prostoru pro park a přizpůsobení 
zástavby výraznému terénu. V regulaci jsou vymezeny požadované 
prostupy stavebním blokem navazující jednak na založené uliční 
prostranství a zároveň s ohledem na zajištění dostatečné příčné 
prostupnosti územím. Aktivní parter je soustředěný směrem do středu 
území podél lineárního parku, částečně do ulice U Nákladového 
nádraží v návaznosti na severojižní propojení z areálu Nagano Park a 
dále směrem k podjezdu mostu, kde bude v rámci konkrétního řešení 
stěžejní zajistit vznik bezpečného a přívětivého prostoru. Pro tento 
blok platí rovněž doporučení vystavět bloky z více samostatných 
domů či sekcí s vlastními vstupy, které rozčlení navrhované uliční 
fronty (viz podrobněji u popisu B02 - B07). V rámci bloku vzniknou 
veřejně přístupná sportoviště s možností upravit návštěvní řád tak, 
aby nedocházelo k rušení okolních obytných budov hlukem v nočních 
hodinách.

B11
Pro blok B11 je navržena regulace, která zajišťuje jasné vymezení 
severojižní promenády a zároveň zkosením jižní hrany navazuje na 
přirozeně se zužující hrdlo harfy. Volná stavební čára v severovýchodní 
části bloku umožňuje další rozšíření a propojení lineárního parku 
podél terénní hrany (P04) s parkem u Malešické (P01) a zároveň se 
zástavbou bloku a vnitřními zelenými prostranstvími. V regulaci jsou 

částí prostřednictvím architektonické soutěže.

B02 – B07
Bloky v severní části území vychází z aktuálního stavu projektové 
přípravy s vydaným společným povolením projektu Parková čtvrť 
(Revitalizace nákladového nádraží - sever, Central Group, a.s.), přičemž 
v případě bloků B02 a B03 již byla zahájena jejich realizace. Studie 
tento projekt obytných bloků zohledňuje i v širším návrhu uliční 
sítě a zároveň urbanistickém konceptu navazujících částí území. 
Bloky zahrnují převážně bytové domy se základní podlažností 6 NP 
a výškovými akcenty 12 NP podél promenády k parku u Malešické 
ulice. V bloku B06 bude umístěna mateřská škola o kapacitě 6 tříd a 
zároveň doplněna uliční fronta Malešické novým objektem. Aktivní 
parter bude zajištěn podél Basilejského náměstí, ulice Jana Želivského, 
promenády k parku a částečně do nové ulice s tramvají podél budovy 
NNŽ. Pro bloky B04, B05 a B07 platí doporučení vystavět boky z 
více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, které rozčlení 
navrhované uliční fronty, a to formou samostatných objektů nebo 
charakterově odlišnými částmi fasády jednoho objektu nejvýše po 30 
m, případně je možné ponechat první dvě nadzemní podlaží nečleněná 
a blok rozdělit na objekty až od 3. NP výše. Cílem je dosažení 
příjemného měřítka ulice, živého a bezpečného prostředí díky četnosti 
vstupů, a ve vazbě na budovu nádraží vytvoření protiváhy k její 
horizontalitě a jednotvárnosti. Pro všechny bloky platí doporučení 
na zlepšení jejich prostupnosti a realizace dalšího aktivního parteru 
především směrem do prostranství s tramvajovou tratí.

B08
Blok umožňuje realizaci blokové zástavby, která vymezí park na 
severu a díky větší šířce bloku umožní jednak kvalitnější využití 
vnitrobloku včetně veřejného prostupu a zároveň čitelné vymezení 
hlavního severojižního uličního propojení napříč územím. V návaznosti 
na řešení bloků B02 - B07 je směrem k promenádě resp. parku 
navržen doporučený výškový akcent. Aktivní parter bude zajištěn 
především podél tramvajové zastávky a severojižní promenády. 
Platí zde doporučení vystavět boky z více samostatných domů či 
sekcí s vlastními vstupy, které rozčlení navrhované uliční fronty (viz 
podrobněji u popisu B02 - B07).

B09
Blok B09 by měl být dále rozčleněn do více bloků - ideálně 4, případně 
2-3 (které umožní realizaci větších vnitrobloků, za předpokladu 
zajištění požadované prostupnosti). V regulaci jsou vymezeny 
požadované příčné prostupy napříč stavebním blokem a dále je 
doporučeno s ohledem na stávající charakter území pracovat i s 
podélnou (byť i vizuální) prostupností. Přípustná základní podlažnost 

vymezeny požadované prostupy stavebním blokem navazující jednak 
na založené uliční prostranství a zároveň s ohledem na zajištění 
dostatečné příčné prostupnosti územím. Studie doporučuje umístit 
výškový akcent v místě zakončení osy promenády do parku u Malešické 
a v jihovýchodním nároží, kde kromě zakončení pohledové osy z 
křižovatky Olšanská - Jana Želivského indikuje propojení mezi severní 
částí území nad terénní hranou a jižní částí území potažmo lokalitou 
Červený dvůr. Aktivní parter je vhodné soustředit podél severojižní 
promenády resp. směrem do ústředního prostranství a směrem k parku 
u Malešické. Pro tento blok platí rovněž doporučení vystavět bloky 
z více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, které rozčlení 
navrhované uliční fronty, a to především podél západní a jižní hrany 
bloku (viz podrobněji u popisu B02 - B07). 

B12
Pro blok umístěný na terénní terase nad harfou bývalé železniční trati 
je navržena regulace, která vymezuje čitelnou uliční frontu stávajících 
ulic Malešická a K Červenému dvoru a z hlediska charakteru tak 
doplňuje blokovou strukturu zástavby v území, přičemž podél hrany 
svahu umožňuje volnější regulaci a díky velikosti bloku i realizaci 
velkého vnitrobloku s veřejně přístupnou parkovou plochou. Podél 
ulic Malešická a K Červenému dvoru je umožněno od stavební 
čáry odstoupit až o 6 metrů z důvodu umožnění specifického 
architektonického ztvárnění, avšak za předpokladu nenarušení 
kontinuity uliční fronty. V rámci bloku je požadovaná resp. doporučená 
realizace několika propojení, která zajistí jak příčnou prostupnost 
k Vackovu (ulice Olgy Havlové) a směrem do středu území potažmo 
areálu Nagano Park, tak i podélnou prostupnost v jihozápadním 
směru. Z hlediska výškového uspořádání je umožněna gradace 
zástavby směrem na východ až na 9 resp. 12 NP jako zvýraznění hrany 
severojižní promenády a pohledové osy. Aktivní parter je soustředěn 
především do Malešické ulice, částečně do ulice K Červenému dvoru 
v místě autobusové zastávky. Pro tento blok platí rovněž doporučení 
vystavět bloky z více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, 
které rozčlení navrhované uliční fronty (viz podrobněji u popisu 
B02 - B07). Z hlediska funkčního využití je v tomto bloku požadována 
realizace resp. rezerva pro ostatní občanskou vybavenost. Potenciálně 
by v rámci bloku mohlo vzniknout zdravotní zařízení(zejména ordinací 
primární péče) na komerční bázi s kapacitou přibližně 700 m2 HPP.

B13
Při ulici Na Viktorce je navrženo doplnění dnes nedokončeného bloku 
tak, aby jeho zástavba dotvářela nové prostranství s tramvajovou 
tratí. Studie počítá s vybaveností v parteru podél Malešické ulice a ve 
vazbě na budoucí zastávku tramvaje resp. zastávku autobusu v ulici 
K Červenému dvoru. Pro tento blok platí rovněž doporučení vystavět 

Popis stavebních a nestavebních bloků, 
uličních prostranství a náměstí

Charakter stavebních bloků
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bloky z více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, které více 
rozčlení navrhované uliční fronty. Z hlediska funkčního využití je v 
tomto bloku požadována realizace resp. rezerva pro ostatní občanskou 
vybavenost. Potenciálně by v rámci bloku (ideálně v jeho jižní části) 
mohlo vzniknout zařízení sociálních služeb zahrnující denní stacionář, 
terénní služby a bezbariérové bydlení. V rámci bloku by v jeho jižní 
části měly vzniknout domy s městskými (dostupnými) byty.

B14
Blok u Červeného dvora je navržen na terénní terase nad bývalým 
železničním koridorem, přičemž ze severu jasně vymezuje veřejné 
prostranství s tramvají a lineárním parkem a směrem na jih ponechává 
volnější regulaci. Z hlediska výškové regulace je v rámci bloku 
umožněna výstavba věží (12 - 15 NP) jednak zdůrazňujících hranu 
území nákladového nádraží v úzkém hrdle a zároveň dotvářející 
zástavbu v této části území s ohledem na realizovanou výškově i 
hmotově výraznou zástavbu souboru Tulipa Třebešín. Blok umožňuje 
integraci nízkopodlažního objektu pro supermarket, který vznikl v 
rámci výstavby záměru Tulipa Třebešín. Pro tento blok platí rovněž 
doporučení vystavět bloky z více samostatných domů či sekcí s 
vlastními vstupy, které více rozčlení navrhované uliční fronty. Z 
hlediska funkčního využití je v tomto bloku požadována realizace 
resp. rezerva pro ostatní občanskou vybavenost. Potenciálně by v 
rámci bloku mohlo vzniknout sociální či zdravotní zařízení s kapacitou 
přibližně 2 000 - 3 000 m2 HPP (Domov pro seniory - min. 50 
míst, Domov s pečovatelskou službou - min. 40 bytových jednotek, 
Ambulance primární péče - min. 13 ordinací s lékárnou). V rámci bloku 
by dále měly vzniknout domy s městskými (dostupnými) byty.

B15, B16
V rámci bloků B15 a B16 je navržena transformace stávajícího 
areálu výroby a služeb na plnohodnotnou součást okolní městské 
struktury, a to jeho rozdělením dle stávající přilehlé uliční sítě - U 
Staré cihelny, Na Vackově a Na Mokřině, čímž dojde k dalšímu 
rozvoji příčné prostupnosti územím. Regulace zde umožňuje vznik 
zástavby vymezující jednak nové uliční fronty a zároveň doplňující 
již ty založené v Malešické ulici. Z hlediska podlažnosti je v tomto 
území umožněna převážně nižší podlažnosti (5 - 6 NP) v návaznosti 
na stávající stabilizovanou zástavbu Vackova. Ve středu území těchto 
bloků je umožněna realizace druhé vyšší vrstvy zástavby (až 12 NP) 
jako pomyslného pokračování osy Olšanské. Ve vazbě na okolí je 
sledováno založení živého parteru v ulici Malešická i v nové ulici podél 
bývalé trati v místě zastávky. Pro tento blok platí rovněž doporučení 
vystavět bloky z více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, 
které více rozčlení navrhované uliční fronty. V bloku B15 je požadována 
realizace mateřské školy o kapacitě 5 tříd.

veřejných prostranství sídliště, se zachováním pěší prostupnosti ve 
stopě historické cesty směrem do ulice Habrová. V případě zástavby 
stávajícího hřiště je doporučeno jej nahradit v přilehlém veřejném 
parkovém prostranství. Obdobně jako u bloku B18 je pro podzemní 
část stavby přípustné překročení uliční čáry Malešické ulice o cca 1 m z 
důvodu stísněných poměrů mezi Malešickou a stávajícím kanalizačním 
sběračem 1400/700, procházejícím skrz blok sídliště.

B21
Blok u ulice Habrová je navržen pro výstavbu základní školy s 
kapacitou až 27 tříd, přičemž jižní hranice pozemku je určena nově 
založenou ulicí tzv. Jarovskou, která propojuje Malešickou ulici s ulicí 
Českobrodskou a potažmo s Městským okruhem. Volnější regulace 
umožňuje nalezení vhodného umístění objektu školy s ohledem 
na nedořešenou majetkoprávní situaci. Alternativně, ve vazbě 
na majetkoprávní uspořádání dle dohody na směně pozemků, je 
uvažováno s umístěním základní školy na území severně od bloku B21 v 
projektu Obytný soubor Jarov (Central Group, a.s.). 

B22
Návrh umožňuje doplnění stávajícího sídliště Pod Jarovem novými 
domy, které budou svým umístěním a hmotovým řešením navazovat 
na urbanistický koncept modernistického souboru. Cílem je zpevnění 
prostorového vymezení ulice Jarovské s novou nabídkou služeb v 
parteru a tím i podpoření hlukové izolace stávajícího sídliště vůči 
nové komunikaci. V rámci konkrétního řešení zástavby je nezbytné 
dotvořit systém parkově komponovaných veřejných prostranství 
sídliště, podporujících klidové i aktivní využívání prostoru, spolu s 
revitalizací a zapojením stávajícího dětského hřiště, a to s ohledem 
na zajištění prostupnosti pro pěší i cyklisty směrem k Malešickému 
lesu a zastávkám MHD. Dále je vhodné část zástavby navrhnout s 
aktivním parterem a občanským vybavením, které podpoří komunitní 
aktivity v území. V rámci zástavby je zde potenciál na realizaci domů s 
městskými (dostupnými) byty.

B17
Blok je vymezen prodloužením ulic Na Mokřině a Za Kapličkou, která 
již dnes prostřednictvím lávky přes bývalou železniční trať zajišťuje 
propojení Vackova s oblastí Třebešína. Toto propojení má být v návrhu 
studie zachováno a řešeno jako úrovňové v rámci uličního prostranství 
s tramvajovou tratí. V rámci bloku by mělo dojít k integraci stávajícího 
supermarketu a realizaci živého parteru podél tramvajové zastávky 
a Malešické ulice. Studie doporučuje řešit blok jako prostupný, např. 
formou pasáže či průchodu v 1. NP. V rámci bloku je možné umístit 
lokální výškový akcent (až 12 NP), který indikuje významné propojení 
mezi Prahou 10 a Prahou 3. V bloku není uplatněn požadavek na 
realizaci tzv. procenta zahrad (resp. odpovídá 0%), a to s ohledem 
na předpokládanou potřebu prostavění malého bloku, který je ze 
všech stran obklopen veřejným prostranstvím. Jako kompenzace je 
požadována realizace zelených střech, a to jako integrální součást 
modrozelené infrastruktury a s preferencí intenzivního využití střech.

B18
Blok je navržen s cílem sledovat plynulost průběhu nového uličního 
propojení s tramvajovou tratí a nově regulované Malešické ulice. 
Východní část tohoto bloku je zkrácena z důvodu vzniku vstřícné 
křižovatky Malešická - Na Jarově - Jarovská. V rámci konkrétního návrhu 
studie navrhuje soustředit aktivní parter do Malešické ulice směrem k 
autobusové zastávce. Pro tento blok platí rovněž doporučení vystavět 
bloky z více samostatných domů či sekcí s vlastními vstupy, které více 
rozčlení navrhované uliční fronty.

B19
Návrh umožňuje doplnění dnes nedokončeného bloku v ulici V 
Zahrádkách městskou zástavbou menšího měřítka. Cílem je zpevnění 
prostorového vymezení ulice Malešické s novou nabídkou služeb v 
parteru. Mezi dostavbou a stávající hranicí bloku je na severní straně 
požadován pěší průchod ve stopě historické cesty dle existující 
parcelace. V případě návrhu menšího objektu či objektu s menší 
půdorysnou stopou v nižších podlažích je zde potenciál na další 
rozšíření navrženého veřejného prostranství N05. Pro podzemní 
část novostavby lze připustit překročení uliční čáry Malešické ulice 
o cca 1 m z důvodu stísněných poměrů mezi Malešickou a stávajícím 
kanalizačním sběračem 1400/700, jehož přeložka není sledována.

B20
Návrh umožňuje doplnění stávajícího sídliště Pod Jarovem novým 
domem, který bude svým architektonickým řešením navazovat na 
urbanistický koncept modernistického souboru. Cílem je zpevnění 
prostorového vymezení ulice Malešické s novou nabídkou služeb 
v parteru a zároveň dotvoření systému parkově komponovaných 

Popis stavebních a nestavebních bloků, 
uličních prostranství a náměstí

Charakter stavebních bloků
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intenzivnější a aktivnější využití pro rekreační a sportovní aktivity 
s ohledem na plánovanou přilehlou zástavbu a potenciální (dětské 
hřiště, pobytové trávníky apod.). Podél jižní hrany parku a především v 
jihovýchodní části bude dále zásadní podpořit “měkké” rozhraní parku 
směrem k zástavbě. Park bude součástí koncepce systému nakládání 
s dešťovými vodami v území, přičemž by v rámci konkrétního návrhu 
mělo být zajištěno přirozené zadržování a vsakování vod přímo v 
parku tak, aby nedocházelo k jejich odvádění lineárním parkem dále 
na východ do prostoru hrdla. Park bude provázaný s dalšími veřejnými 
prostranstvími lokality P02,U07, P05, P07.

N03 (“Zelená promenáda”)
Lokální pěší zóna - promenáda v severní části území areálu 
nákladového nádraží, která spojuje park u Malešické P01 s ulicí Jana 
Želivského, potažmo Basilejským náměstím. Nedílnou součástí 
prostranství je stromořadí a krajinářské úpravy, podporující 
hospodaření s dešťovou vodou v území díky navrženým poldrům.

N04 - Basilejské náměstí
Stávající Basilejské náměstí oválného tvaru je navrženo k proměně 
díky úpravě křižovatky, která má být nově vstřícná a umožní tak využití 
nárožních částí pro pobytový veřejný prostor s parkovými úpravami, 
které budou plnit i významnou roli z hlediska hospodaření s dešťovými 
vodami. Návrh vychází ze záměru Rekonstrukce ulice Jana Želivského - 
Basilejské náměstí (Central Group, a.s.).
P04
Park podél terénní hrany areálu nákladového nádraží je založen na 
stávajícím přírodním svahu táhnoucím se od mostu K Červenému 
dvoru k Malešické ulici a představuje tak krajinný koridor spojující 
veřejná prostranství u mostu s parkem u Malešické ulice (P01). Jeho 
řešení by mělo vycházet ze stávajících přírodních hodnot a maximálně 
podporovat příčnou i podélnou prostupnost a propojení s navazujícími 
plochami veřejných prostranství, především co se týče propojení s 
prostorem nad a pod mostem. V jihovýchodní části pod svahem je 
potenciál na vytvoření příroděblízké části parku a zároveň plochy (a 
dalších prvků) pro přirozenou retenci dešťových vod. 

P05
Část lineárního parku tvořená převážně tělesem tramvajové trati, 
alejí a doprovodnými stezkami pro pěší a cyklisty. Konkrétní řešení 
bude umožňovat příčnou prostupnost dle hlavního výkresu a zároveň 
případný průjezd IZS v části mezi ulicí Na Viktorce (U18) a novou ulicí 
U13. Dále bude třeba klást důraz na architektonicko-krajinářský detail 
řešení v části u křižovatky Malešická - Na Jarově - Jarovská a v okolí 
tramvajových zastávek. Tramvajové těleso bude mít povrch tvořený 
vegetací se schopností zadržování dešťové vody.

CHARAKTER HLAVNÍCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

P01
Park u Malešické ulice svým umístěním vychází z krajinné osy 
přirozeně se táhnoucí podél severní hrany areálu. Jedná se o park 
především lokálního významu, který má posílit vazbu s okolními 
veřejnými prostranstvími, především parkem Židovské pece. Jeho 
řešení by mělo vycházet ze stávajících přírodních hodnot, především 
stanovišť stávajících rostlin a živočichů. V rámci návrhu by mělo 
dojít ke vhodnému a citlivému zakomponování stávajícího tzv. 
náhradního biotopu pro chráněné druhy. Park tak bude přirozeně 
obsahovat dílčí plochy různého využití a charakteru včetně pobytových 
částí s klidovým i aktivním využitím. Z hlediska prostupnosti je 
důležité podpořit bezbariérová řešení jak pro severojižní propojení 
tak přirozené východozápadní propojení, kde bude nutné citlivě 
zakomponovat cyklistickou stezku vedoucí směrem do Malešické ulice 
a parku Židovské pece. Nedílnou součástí parku bude řešení nakládání 
s dešťovými vodami, s ohledem na částečné umístění ve svahu.

N01, P02 (“Dvorana”)
Dvorana budovy nákladového nádraží se má stát prostranstvím s 
významem pro celou lokalitu potažmo čtvrť, byť díky stávajícímu 
uzavřenému charakteru a uspořádání bude prostranstvím značně 
specifickým. Konkrétní řešení by v souladu s požadavky na B01 mělo 
podporovat příčnou i podélnou prostupnost a pobytovou funkci 
významného veřejného prostranství, přičemž respektovat genius 
loci místa, který do velké míry vychází z industriálního charakteru 
prostranství a divoké přírody, které by měly být v rámci návrhu 
dále rozvíjeny. Návrh by však i přes potřebu zajištění maximální 
prostupnosti a bezbariérovosti neměl rezignovat na rozvíjení 
stávajících různých úrovní v rámci celkového řešení veřejného prostoru 
(kolejiště - rampy - výtahy, schodiště), viz B01. V západní části dvorany 
lze předpokládat spíše zpevněný charakter prostranství, směrem 
na východ pak kombinaci zpevněného a nezpevněného s parkovými 
úpravami, které zajistí propojení s lineárním parkem a tedy zapojení 
krajiny až do centra nové čtvrti.

P03
Lineární park resp. jeho ústřední část v bývalém areálu nádraží se má 
stát centrálním parkovým prostranstvím s významem pro celou čtvrť. 
Díky svému umístění bude podporovat prostupnost napříč územím 
a bude obsahovat dílčí plochy různého využití a charakteru včetně 
pobytových částí s klidovým i aktivním využitím, a to při zohlednění 
zužujícího se tvaru parku směrem k mostu a vedení tramvajové trati 
spolu s cyklostezkou podél severní hrany. I přesto bude park působit 
celistvým dojmem. V jihozápadní části parku lze předpokládat 

N05 (“Za Vackovem”)
Prostranství místního významu, založené v místě stávajícího 
významného pěšího a cyklistického propojení mezi Prahou 10 a 
Prahou 3 a budoucí přestupní vazby mezi autobusovou a tramvajovou 
dopravou, a vymezené díky dokončení stávajících bloků podél ulice 
Za Vackovem (B19) a zároveň transformací stávajícího supermarketu 
do polyfunkčního objektu (B17). Prostranství by mělo vzniknout v 
koordinaci s rekonstrukcí Malešické ulice a výstavbou v bloku B19 s 
ohledem na potenciální rozšíření tohoto prostranství (viz charakter 
bloku B19). Konkrétní řešení by mělo umožňovat vznik pobytového 
prostranství s možností posezení ve vazbě na aktivní parter budoucí 
zástavby. Dále je třeba v rámci návrhu posoudit stávající vzrostlou 
zeleň a případně vhodně ji začlenit do návrhu.

P06
Parkově upravená část svahu mezi ulicí Na Viktorce (U18) a K 
Červenému dvoru (U04), založená na stávajících přírodních hodnotách. 
Konkrétní řešení bude umožňovat prostupnost mezi jmenovanými 
ulicemi, především s ohledem na přestup mezi zastávkami autobusové 
a tramvajové veřejné dopravy, a dále pobytové využití s ohledem na 
budoucí přilehlou zástavbu s aktivním parterem.

P07, P08
Část lineárního parku mezi mostem K Červenému dvoru a novým 
mostem Malešická, založená na stávajícím přírodním svahu a terénním 
uspořádání, kdy pro vedení horní stezky využívá koridor bývalé 
vlečky. Konkrétní řešení bude podporovat jak podélnou tak příčnou 
prostupnost s důrazem na kvalitu architektonicko-krajinářského 
řešení, především v místech s mimoúrovňovými kříženími - lávka Nad 
Kapličkou a nový most Malešická, a dále propojení s navazujícími 
přírodními a parkovými plochami u Velodromu a směrem k 
Malešickému parku a lesu. S ohledem na terénní uspořádání bude 
stěžejní návrh řešení nakládání s dešťovými vodami především za 
využití liniových zasakovacích průlehů.

P09
Nově navržený park lokálního charakteru mezi stávajícím 
ošetřovatelským domovem a blokem B21 pro výstavbu základní školy. 
Park by měl působit celistvým dojmem a z hlediska využití doplňovat 
stávající veřejné prostory v území (víceúčelové hřiště Habrová, parkově 
upravené plochy s dětským hřištěm sídliště Habrová) a tvořit tak 
předprostor jak základní školy, tak i ošetřovatelského domova. Tento 
blok zároveň představuje rezervu pro případ, že v budoucnu bude  
identifikována potřeba rozšíření bloku B21 pro výstavbu areálu 
základní školy s ohledem na aktuální nároky na veřejnou vybavenost.

Popis stavebních a nestavebních bloků, 
uličních prostranství a náměstí

Charakter veřejných prostranství

P10
Část lineárního parku od mostu Malešická k Českobrodské ulici 
zajišťuje propojení s Malešickým lesem a zároveň revitalizaci 
stávajících přírodních ploch na jeho rozhraní. Konkrétní řešení bude 
podporovat prostupnost pro pěší a cyklisty ve vazbě na stávající 
cesty v Malešickém lese, nové tramvajové zastávky a dále stávající a 
navrhovaná veřejná prostranství v okolí sídliště Habrová.

U01 - Jana Želivského
Návrh zohledňuje plánovanou rekonstrukci ulice Jana Želivského, která 
je ve fázi DÚR projektována na základě Koncepčního zadání IPR 
Praha (investor TSK hl. m. Prahy, a.s.), která předpokládá úpravu resp. 
rozšíření profilu ulice a posunutí tramvajové trati směrem na východ. 
Hlavním cílem rekonstrukce je v rámci kapacitně zatížené komunikace 
zajistit pobytovou kvalitu prostřednictvím navržených úprav zastávek, 
rozšířených chodníků, nových příčných vazeb, zajištění cyklodopravy, 
výsadby nového dvojitého stromořadí a realizace nových povrchů a 
mobiliáře. V severovýchodní části ulice návrh respektuje jednosměrný 
předjezd před bloky B02 a B03, který vychází ze záměru Revitalizace 
nákladového nádraží Žižkov - sever (Central Group, a.s.), přičemž v rámci 
vozovky vyžaduje obousměrné vedení pro cyklisty.

U02 - Malešická
Studie navrhuje Malešickou ulici jako městskou třídu, a to rozšířením 
stávající vozovky na plnohodnotnou ulici o šířce 25 m, která poskytuje 
dostatečný prostor pro chodníky se stromořadími a podélnými 
parkovacími stáními a dvoupruhovou vozovku s integračním opatřením 
pro cyklisty a se středovým dělícím pásem (ostrůvkem), který lokálně 
umožňuje vložení samostatných odbočovacích pruhů do bočních 
ulic a také realizaci vyčkávacího prostoru pro pěší a cyklisty. Kromě 
potvrzení stávajících autobusových zastávek Olgy Havlové a Vackov 
jsou navrženy další dvě nové zastávky - jedna v úseku mezi ulicemi 
U Staré cihelny a Na Vackově, druhá na úrovni ulice V Zahrádkách. 
Pro část ulice podél bloku B17 studie navrhuje snížení rychlosti na 
30 km/h. Součástí budoucí rekonstrukce bude i přestavba mostu 
Malešická, který je nově navrhován do pozice vstřícného křížení s ulicí 
Na Jarově, a s tím související úprava vedení ulice na území městské 
části Prahy 10. Pro naplnění koncepce v rámci navazujícího projektu 
bude klíčovým faktorem příprava majetkoprávního vypořádání a 
koordinace s okolními projekty a správci inženýrských sítí s ohledem 
na předpokládané přeložky a dopravní obsluhu plánované přilehlé 
zástavby.

U03 - U Nákladového nádraží
Studie navrhuje rekonstrukci ulice prostřednictvím částečné úpravy 
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straně v objektu budoucího kulturně-společenského centra. Vzhledem 
k významu prostranství, které zakládá hlavní západovýchodní osu 
území s tramvajovou tratí a ústí do centrálního veřejného prostoru 
- náměstí a lineárního parku, je třeba v rámci konkrétního řešení 
posilovat pobytovou kvalitu, preferovat bezbariérová a úrovňová 
řešení a dopravní (automobilovou) obsluhu navrhovat jako maximálně 
zklidněnou - na jižní straně v režimu pěší zóny s nezbytnou obsluhou 
objektu. Nedílnou součástí řešení budou opatření pro cyklodopravu, 
která studie navrhuje v návaznosti na založená propojení z východu 
formou stezky na severní straně tramvajové trati a stezky (opatření) 
na jižní straně tramvajové trati, kde se nabízí vedení spíše ve sdíleném 
prostoru, případně formou doporučeného koridoru. Součástí řešení 
bude i krajinářský návrh formou stromořadí, případně dalších 
vegetačních prvků navazujících na stávající industriální charakter 
lokality. S ohledem na nároky na prostupnost a intenzitu pohybu 
napříč prostranstvím je třeba jej navrhovat jako převážně zpevněné 
a nakládání s dešťovou vodou tak řešit především prostřednictvím 
dlažby s širší spárou v okolí stromů.

U07 (“Příčná”)
Nové uliční prostranství založené jako hlavní severojižní osa území na 
rozhraní blokového města a volnější struktury zástavby, které spojuje 
významná veřejná prostranství v území - park u Malešické (P01) resp. 
krajinný koridor podél terénní hrany (P04) potažmo lineárním parkem 
(P03) a dvoranou budovy nákladového nádraží (N01, P02), a které 
má potenciál na posílení propojení mezi stávajícími významnými 
“zelenými” celky v území - parkem Židovské pece a Olšanskými 
hřbitovy. Díky navržené šířce 28 m se v rámci profilu předpokládá 
vznik trojřadého stromořadí a ve vazbě na aktivní parter (především 
na západní straně) vytvoření pobytové části s částečně nezpevněným 
charakterem s využitím pro různé aktivity (a nakládání s dešťovými 
vodami). Byť bude ulice plnit i nezanedbatelnou roli pro dopravní 
obsluhu území, je třeba v rámci návrhu dopravní funkci řešit jako 
maximálně zklidněnou (úrovňové řešení, pěší a obytná zóna, příp. zóna 
30 v jižní části).

U08, U09, U10 (“Parková čtvrť 1, 2, 3”)
Nová příčná uliční propojení obdobného charakteru, odvozená od 
stávajících prostranství severně od Malešické (Ambrožova ulice) mají 
sloužit především pro místní obsluhu přilehlých bloků. Ulice jsou 
navrženy v kategorii zóna 30, přičemž v místech křížení se zelenou 
promenádou (N03) jako její součást, tj. jako zklidněné - obytná zóna, 
zvýšená vozovka atp., materiálové řešení vozovky příbuzné s řešením 
chodníkových ploch. Návrh řešení respektuje záměr Revitalizace 
nákladového nádraží Žižkov - sever (Central Group, a.s.).

profilu, především rozšíření severním směrem k areálu nákladového 
nádraží. Profil tak dosáhne šířky 30 m a pojme dvoupruhovou 
komunikaci, oddělenou středovým ostrůvkem, a široký chodník na 
severní straně, kde dvouřadým stromořadím povede cyklostezka. 
Na jižní straně je zachován a mírně rozšířen stávající chodník podél 
hřbitovní zdi a areálu Nagano Park, kde bude nově umístěno stromořadí 
s podélným parkovacím pásem. V rámci ulice dojde ke korekci 
umístění autobusových zastávek Mezi hřbitovy a Červený dvůr, která je 
posunuta východním směrem před vstup do areálu Nagano Park.

U04 - K Červenému dvoru
Ulice K Červenému dvoru je ponechána v současné poloze, přičemž 
studie navrhuje celkovou obnovu ulice. V návrhu křižovatky U 
Nákladového nádraží – K Červenému dvoru je oproti současnému 
stavu preferováno řešení vstřícné čtyřramenné křižovatky namísto 
kruhové, resp. oválné. Toto řešení je prostorově úspornější a nabízí 
vhodnější podmínky pro pěší. Návrh předpokládá rekonstrukci mostního 
objektu K Červenému dvoru (Na Viktorce) respektive rozšíření prostoru 
podjezdu za účelem zajištění plnohodnotného rekreačního propojení 
podél budoucí tramvajové trati. V rámci ulice by mělo dojít k posunutí 
autobusové zastávky Malešická jižním směrem co nejblíže nového 
mostu tak, aby byla zajištěna přestupní vazba na budoucí tramvajovou 
zastávku při ulici Na Viktorce, přičemž v rámci detailního řešení bude 
třeba vhodnou formou zajistit propojení se spodní úrovní - jednak s 
ulicí Na Viktorce a zároveň s parkem na západní straně od mostu.

U05 - Jarovská
Nová tzv. Jarovská třída je navržena jako multimodální propojení pro 
několik druhů dopravy včetně tramvajové a je trasovaná v koridoru 
stávající železniční trati. Ulice vede od nově navržené křižovatky 
Malešická - Na Jarově podél sídliště Habrová a pod areálem Auto Jarov 
se napojuje na Českobrodskou ulici, v místě předpokládané budoucí 
křižovatky s Městským okruhem. Ulice je navržena v parametrech 
dvoupruhové sběrné komunikace se samostatnými (zvýšenými) 
cyklistickými pruhy, dominantním stromořadím po obou stranách a 
tramvajovou tratí na jižní straně při hraně Malešického lesa. Konkrétní 
řešení je prověřováno na úrovni samostatné Urbanisticko-dopravní 
studie Jarovská třída (SATRA spol. s r.o., JK Architekti s.r.o.), jejíž návrh 
byl převzat do této studie. 

U06 (“Severní nákladová”)
Nové uliční prostranství založené mezi severním křídlem budovy 
nákladového nádraží a obytnými bloky B03, B05, B07, B08 a B11, které 
má potenciál stát se významným prostranstvím pro celou lokalitu 
potažmo čtvrť díky tramvajové trati se zastávkami a přítomností 
aktivního parteru po obou stranách prostranství, především na jižní 

U11 (“U Parku”)
Nové uliční propojení s funkcí místní obsluhy, propojující zelenou 
promenádu (N03) s parkem u Malešické (P01) a severojižní osou 
(U07). Řešení bude v návaznosti na zelenou promenádu odpovídat 
ulici se zklidněným charakterem (obytná zóna) a umožňovat tak 
propojení parku se zástavbou bloku B08 resp. navrženým prostupem 
směrem k tramvajové zastávce a navazujícím prostranství. Vzhledem 
k požadavku na prostupnost bloku B11 lze předpokládat pokračování 
ulice dále na východ, byť formou prostupu pro pěší resp. průhledu.

U12 (“Jižní nákladová”)
V místě stávajícího prostranství poloveřejného charakteru na jižní 
straně budovy, které má dnes s ohledem na přítomnost vstupů 
(vjezdů) v úrovni podzemního podlaží budovy dvě úrovně, je navrženo 
zachování pouze “horní” úrovně prostranství a vytvoření nové ulice, 
která má sloužit především pro obsluhu nových provozů v budově a 
přilehlé zástavby bloku B09. Vzhledem k promenádnímu charakteru 
ulice s tramvají na severní straně budovy (U06) by tak případná 
povrchová parkovací stání pro potřeby dopravní obsluhy budovy 
nákladového nádraží resp. bloku B01 měla být navrhována přednostně 
v rámci tohoto prostranství. Obdobně jako na severní straně území by 
i v této části (B09 a B10) měla vzniknout uliční síť v kategorii zóna 30 
(v částech se zklidněným charakterem pak jako obytná zóna - pro U12 
se jedná o východní úsek v sousedství navržené veřejné vybavenosti). 
Obdobně jako v případě U06 bude nutné se v rámci konkrétního řešení 
zaměřit na zapojení nákladové rampy podél budovy do prostranství, 
aby působilo jako jeden celek, a vytvořit vhodné opatření pro 
cyklodopravu v návaznosti na propojení z východu (formou stezky 
nebo  formou doporučeného koridoru ve sdíleném prostoru s pěšími). 
Součástí řešení bude i krajinářský návrh formou stromořadí, případně 
dalších vegetačních prvků navazujících na stávající industriální 
charakter lokality. S ohledem na šířku prostranství a ne tak vysoké 
nároky na prostupnost jako v případě U06 na se nabízí nakládání s 
dešťovou vodou řešit prostřednictvím vegetačních pásů v okolí stromů.

U13 (“Pod Terasou”)
Nová ulice, která vede mezi blokem B11 a lineárním parkem ve 
svahu P04, je navržena jako zklidněná (zóna 30, obytná zóna), aby 
umožňovala propojení s přilehlými parkovými plochami P04 a P01.

U14 - Zvěřinova
Součástí výstavby v bloku B14 by měla být i transformace přilehlé 
křižovatky ulic U Nákladového nádraží - K Červenému dvoru 
včetně úpravy zaústění stávající ulice Zvěřinova, které neodpovídá 
požadovanému charakteru zklidněné ulice s využitím pouze pro místní 
obsluhu zástavby. V souvislosti s těmito úpravami se nabízí realizovat 

Popis stavebních a nestavebních bloků, 
uličních prostranství a náměstí

Charakter veřejných prostranství

celkovou úpravu Zvěřinovy ulice mezi blokem B14 a souborem Tulipa 
Třebešín jako zklidněné ulice v kategorii obytná zóna a zajistit tak její 
lepší propojení s okolím stávající mateřské školy a parkovým

prostranstvím u Velodromu Třebešín a především budoucím lineárním 
parkem a tramvajovou zastávkou (P05, P07).

U15 - U Staré cihelny, U16 - Na Vackově, U17 - Na Mokřině
Nové příčné ulice, které vychází buď ze stávajících ulic (U Staré 
cihelny), případně jsou jejich prodloužením (Na Vackově, Na Mokřině), 
jsou navrženy jako zklidněné (zóna 30) se stromořadími a v místech 
pěších vazeb se zvýšenou vozovkou.

U18 - Nad Kapličkou
Stávající propojení mezi bloky B17 a B18 v prodloužení ulice Nad 
Kapličkou je nově navrženo jako úrovňové díky úpravě terénu v 
souvislosti s realizací tramvajové trati a lineárního parku - namísto 
stávající lávky přes železniční trať (a budoucí tramvajovou trať) 
je navrženo úrovňové propojení a zároveň zachování stávajícího 
podjezdu pod “horní” bývalou vlečkou (a budoucí stezkou). Navržené 
úpravy umožní především pohodlné cyklistické (a pěší) propojení mezi 
Prahou 10 a Prahou 3.

U19 - Na Viktorce
Stávající ulice Na Viktorce je na severním konci navržena k zaslepení 
a na jižním zároveň prodloužena jako nová ulice mezi tramvajovou 
tratí a bloky B13, B15, B16, B17 a B18, do které se zapojují příčné ulice 
U15, U16, U17 a U18. Ulice v kategorii obytná zóna je navržena jako 
zklidněná s preferencí bezmotorové dopravy, ideálně se zvýšenou 
vozovkou, a to minimálně v části slepého úseku podél bloku B13 a 
tramvajové zastávky tak, aby ulice působila jako součást lineárního 
parku s tramvajovou tratí. V rámci konkrétního řešení je třeba ve 
vazbě na propojení z Vackova a Třebešína navrhnout vhodnou formu 
opatření pro cyklisty, umožňující pohodlné připojení na stezku podél 
tramvajové trati (za podjezdem), která vede na západ směrem do 
centra.

U20 - V Zahrádkách
Studie navrhuje prodloužení ulice V Zahrádkách a její zapojení do 
Malešické ulice (U02), a to formou prostranství s využitím pouze pro 
bezmotorovou dopravu. Konkrétní řešení by mělo být navrženo v rámci 
výstavby v blocích B19 a B20 a umožňovat pohodlný přístup na novou 
autobusovou zastávku z oblasti sídliště Na Jarově.

U21 - Na Jarově
V rámci přestavby křižovatky Malešická - Na Jarově na světelně 
signalizovanou a zapojení nové Jarovské ulice (U05) budou vyvolány  
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Popis stavebních a nestavebních bloků, 
uličních prostranství a náměstí

Charakter veřejných prostranství

i úpravy ulice Na Jarově. Potenciálně je vhodné na tyto úpravy navázat 
celkovou rekonstrukcí ulice Na Jarově, která by měla cílit na zvýšení 
bezpečnosti a pobytového charakteru ulice a volit taková opatření, 
která umožní zklidnění dopravy.

U22 - Habrová
Stávající Habrová ulice je podél bloku B21 a P09 nově navržena 
jako jednosměrná (ze západu na východ) s povolením obousměrné 
jízdy cyklistů, se stromořadím na obou stranách a obsahuje nové 
řešení autobusové dopravy - výstavbou v bloku B21 dojde ke zrušení 
autobusového obratiště a odstavů, které jsou nově spolu se zastávkou 
umístěné v uličním profilu Habrové, přičemž autobusy dále pokračují 
novou jednosměrnou ulicí U20 na východní straně bloku P09 a do 
nové Jarovské ulice (U05). Realizace těchto úprav ulice je vzájemně 
provázána s realizací v bloku B21 resp. P09 a ulic U20 a U05. 

U23 (U Školy)
Nové jednosměrné uliční propojení Habrové ulice (U21) a nové Jarovské 
(U05), které vzhledem k návrhu studie na realizaci veřejné vybavenosti 
(základní školy) v bloku B21, parku P05 a přítomnost stávajícího 
ošetřovatelského domova bude mít zklidněný charakter, odpovídající 
těmto typům využití.

U24 - Osiková 
Nové jednosměrné propojení navržené v prodloužení stávající Osikové 
ulice, jehož charakter a navržená dopravní opatření budou odpovídat 
umístění v blízkosti sídliště Habrová.
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Vizualizace uličního prostranství s tramvajovou tratí (U06 - „Severní nákladová“)

Vizualizace uličního prostranství s tramvajovou tratí v místě podjezdu ulice K Červenému dvoru (U19 - Na Viktorce, pod svahem)
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Hlavní uliční profily a detaily
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Závazná je šířka profilů, odvozená od stavebních čar dle Hlavního výkresu regulace. 
Skladba profilů je doporučená, vychází však z požadavků studie a cílového charakteru.

uliční profily v měřítku 1:500



pobytové prostranství s krajinářskou úpravou

odkazující na původní industriální využití

kombinující úrovňová a mimoúrovňová řešení

průběžný pás chodníku

s předzahrádkami 

prostor původního kolejiště 

s extenzivní zelení, stromy 

a spojujícími  lávkami

obousměrná 

komunikace 

s parkovacím zálivem

pobytové prostranství s tramvají

a stromořadími

cyklostezka

pěší zóna 

s nezbytnou 

dopravní obsluhou 

předprostor budovy 

nákladového nádraží 

integrující původní rampu

předprostor budovy 

nákladového nádraží 

integrující původní rampu

průběžný pás chodníku

s předzahrádkami

a stromořadím průběžný pás chodníku

se stromořadím

průběžný pás chodníku

se stromořadím, 

parkovacím zálivem

a možností jízdy cyklistů

obousměrná 

komunikace

6 / Dvorana nákladového nádraží (N01)

4.00
3.00 6.50 3.002.02.0

4.00~8.8016.50 8.50
29.00

8.00 3.00 2.50
10.5013.50

2.50 3.50
6.00

30.00

P

4.75
2.25 11.00 2.25

4.7515.50
25.00

P P

6.00 6.00 6.509.50
28.00

P

4.00
7.00 9.10 7.003.50 7.00 4.00 7.70

26.60
49.30

18.70

P

16.00
8.502.0 4.00 1.5 4.006.00

10.0013.00
39.00

4.25 6.00 4.00
14.25

P

13.50
6.50 2.50 2.50 2.50 4.00

6.00 6.50
26.00

P

3.00 5.25 6.10 5.25 7.80
13.52

2.80 3.28
6.0827.40

47.00

6.00
15.90 14.80 10.30

3.00 3.00 5.309.90 11.80 2.0 2.0

41.00

4 / Severní nákladová (U06)

4.00
3.00 6.50 3.002.02.0

4.00~8.8016.50 8.50
29.00

8.00 3.00 2.50
10.5013.50

2.50 3.50
6.00

30.00

P

4.75
2.25 11.00 2.25

4.7515.50
25.00

P P

6.00 6.00 6.509.50
28.00

P

4.00
7.00 9.10 7.003.50 7.00 4.00 7.70

26.60
49.30

18.70

P

16.00
8.502.0 4.00 1.5 4.006.00

10.0013.00
39.00

4.25 6.00 4.00
14.25

P

13.50
6.50 2.50 2.50 2.50 4.00

6.00 6.50
26.00

P

3.00 5.25 6.10 5.25 7.80
13.52

2.80 3.28
6.0827.40

47.00

6.00
15.90 14.80 10.30

3.00 3.00 5.309.90 11.80 2.0 2.0

41.00

5 / Jižní nákladová (U12)

4.00
3.00 6.50 3.002.02.0

4.00~8.8016.50 8.50
29.00

8.00 3.00 2.50
10.5013.50

2.50 3.50
6.00

30.00

P

4.75
2.25 11.00 2.25

4.7515.50
25.00

P P

6.00 6.00 6.509.50
28.00

P

4.00
7.00 9.10 7.003.50 7.00 4.00 7.70

26.60
49.30

18.70

P

16.00
8.502.0 4.00 1.5 4.006.00

10.0013.00
39.00

4.25 6.00 4.00
14.25

P

13.50
6.50 2.50 2.50 2.50 4.00

6.00 6.50
26.00

P

3.00 5.25 6.10 5.25 7.80
13.52

2.80 3.28
6.0827.40

47.00

6.00
15.90 14.80 10.30

3.00 3.00 5.309.90 11.80 2.0 2.0

41.00

Hlavní uliční profily a detaily

102 103  [ Urbanistická studie s prvky regulačního plánu]       Nákladové nádraží Žižkov      Verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19.09.2022

uliční profily v měřítku 1:500
Závazná je šířka profilů, odvozená od stavebních čar dle Hlavního výkresu regulace. 
Skladba profilů je doporučená, vychází však z požadavků studie a cílového charakteru.



tramvajový pás

s vegetačním krytem 

obytná ulice

s obousměrným provozem

obytná ulice

s obousměrným provozem

a parkovacím pásem

pobytové prostranství 

s krajinářskou úpravou

tramvajový pás

s vegetačním krytem 

tramvajové zastávky

s průběžným stromořadím

smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty

smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty
obousměrná komunikace 

s parkovacím pásem 

pobytové prostranství 

částečně nezpevněné

Malešický les

lineární park
obousměrná komunikace

s dominantní alejí

a samostatnými jízdními pruhy 

pro cyklisty

obytná ulice (pěší zóna)

s trojitým stromořadím

7 / 8 / Příčná (U07) Na Viktorce - pod svahem (P07, U19)
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9 / 10/ Na Viktorce (U19) Jarovská (U05)

4.00
3.00 6.50 3.002.02.0

4.00~8.8016.50 8.50
29.00

8.00 3.00 2.50
10.5013.50

2.50 3.50
6.00

30.00

P

4.75
2.25 11.00 2.25

4.7515.50
25.00

P P

6.00 6.00 6.509.50
28.00

P

4.00
7.00 9.10 7.003.50 7.00 4.00 7.70

26.60
49.30

18.70

P

16.00
8.502.0 4.00 1.5 4.006.00

10.0013.00
39.00

4.25 6.00 4.00
14.25

P

13.50
6.50 2.50 2.50 2.50 4.00

6.00 6.50
26.00

P

3.00 5.25 6.10 5.25 7.80
13.52

2.80 3.28
6.0827.40

47.00

6.00
15.90 14.80 10.30

3.00 3.00 5.309.90 11.80 2.0 2.0

41.00
4.00

3.00 6.50 3.002.02.0
4.00~8.8016.50 8.50

29.00

8.00 3.00 2.50
10.5013.50

2.50 3.50
6.00

30.00

P

4.75
2.25 11.00 2.25

4.7515.50
25.00

P P

6.00 6.00 6.509.50
28.00

P

4.00
7.00 9.10 7.003.50 7.00 4.00 7.70

26.60
49.30

18.70

P

16.00
8.502.0 4.00 1.5 4.006.00

10.0013.00
39.00

4.25 6.00 4.00
14.25

P

13.50
6.50 2.50 2.50 2.50 4.00

6.00 6.50
26.00

P

3.00 5.25 6.10 5.25 7.80
13.52

2.80 3.28
6.0827.40

47.00

6.00
15.90 14.80 10.30

3.00 3.00 5.309.90 11.80 2.0 2.0

41.00

Hlavní uliční profily a detaily

104105  [ Urbanistická studie s prvky regulačního plánu]       Nákladové nádraží Žižkov      Verze schválená Radou hl. m. Prahy dne 19.09.2022

uliční profily v měřítku 1:500
Závazná je šířka profilů, odvozená od stavebních čar dle Hlavního výkresu regulace. 
Skladba profilů je doporučená, vychází však z požadavků studie a cílového charakteru.



ZNÁMÉ ZÁMĚRY VE VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A Z VEŘEJNÝCH INVESTIC:

Rekonstrukce ulice Jana Želivského - Basilejské náměstí (Central Group, a.s.) - DSP
Rekonstrukce ulice Jana Želivského (TSK hl. m. Prahy, a.s., Dipro, spol. s r.o.) - DÚR
Soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky (INV MHMP, SATRA spol. s r.o.) - DÚR
TT Olšanská - Habrová (DPP hl. m. Prahy, a.s., SUDOP PRAHA a.s.)
Dopravně-urbanistická studie Jarovská třída (IPR Praha, SATRA spol. s r.o., JK Architekti s.r.o.) - studie
Urbanisticko-architektonická studie Olšanská ulice (UNIT architekti) - studie
Rekonstrukce mostu K Červenému dvoru (Y515 - Na Viktorce, oprava mostu, TSK hl. m. Prahy, a.s.) - studie
Konverze budovy nákladového nádraží (signatáři memoranda) - metodika revitalizace budovy na podkladu prověřovacích studií:
— Podkladová studie na možnosti umístění nové základní školy do budovy bývalého nákladového nádraží Žižkov (IPR Praha, Ing. arch. Ondřej Tuček)
— Ověřovací studie MUSA PRAHA - Nákladové nádraží Žižkov (MČ Praha 3, Ing. arch. Ondřej Tuček)
— Prověřovací studie NFA - Nákladové nádraží Žižkov (NFA, Prokš Přikryl architekti)

ZNÁMÉ SOUKROMÉ ZÁMĚRY:

Obytný soubor Vackov - 10. etapa (Metrostav development, a.s.) - dokončeno
Tulipa Třebešín (AFI Europe) - dokončeno (realizace posledního objektu u ulice K Červenému dvoru)
Obytný soubor Vackov - 5. etapa (Metrostav development, a.s.) - realizace
Revitalizace nákladové nádraží Žižkov - sever (Central Group, a.s.) - realizace, DÚR
Obytný soubor Vackov - 8. etapa (Metrostav development, a.s.) - DSP
Obytný soubor Vackov - 9. etapa (Metrostav development, a.s.) - ÚR
Polyfunkční objekt Žižkov (Olšanská pozemková, a.s.) - ÚR
U Staré cihelny - Praha 3 (Finep Holding SE) - DÚR, studie (změna ÚP Z 2600)
Rezidenční areál Malešická (Metrostav development, a.s.) - DÚR
Parkovací dům Auto Jarov (Auto Jarov s.r.o.) - DÚR
Polyfunkční dům Praha 3, Pitterova (Rexwood invest, a.s) - DÚR + DSP
Rezidence nádraží Žižkov (Penta) - studie (změna ÚP Z 2600)
Redevelopment Žižkov (Trei Real Estate) - studie (změna ÚP Z 2600)
Centrum Nový Žižkov (Central Group, a.s.) - změna ÚP Z 3194/14 (podkladová studie)
Nagano Park (Geosan development) - změna ÚP Z 3506/26 (podkladová studie)
Obytná čtvrť Jarov (Central Group, a.s.) - změna ÚP Z 3221/14 (podkladová studie)

PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY:

Rekonstrukce Malešické ulice (TSK hl. m. Prahy, a.s.) - studie/DÚR (na podkladu Dopravně-urbanistické studie Jarovská třída)
Rekonstrukce ulice U Nákladového nádraží (neznámý) - studie/DÚR
Rekonstrukce ulice K Červenému dvoru (neznámý) - studie/DÚR
Základní škola (školský kampus) Nákladové nádraží Žižkov (neznámý) - architektonická soutěž
Lineární park (neznámý) - architektonicko-krajinářská soutěž
Základní škola Habrová (neznámý) - architektonická soutěž
Žižkov City (Sekyra Group a.s.) - studie (architektonická soutěž / soutěžní workshop)
Parková čtvrť - sektor B (Central Group, a.s.) - studie

Záměry v území

Schéma zobrazuje veřejné a soukromé záměry v území (významné především z hlediska spolupodílu na veřejné vybavenosti v území a celkové 

dohodě) a zároveň rozděluje území s ohledem na předpokládaný termín realizace samostatně řešitelných celků (nebo jejich částí), které jsou 

stavebně, právně i finančně snadněji uchopitelné. 

Soukromé záměry (název / investor / fáze):

1. Žižkov City (Sekyra Group a.s.) - v přípravě (architektonická soutěž / soutěžní workshop)

2. Polyfunkční dům Praha 3, Pitterova (Rexwood invest, a.s) - DÚR + DSP

3. Polyfunkční objekt Žižkov (Olšanská pozemková, a.s.) - ÚR

4. Centrum Nový Žižkov (Central Group, a.s.) - změna ÚP Z 3194/14 (podkladová studie)

5. Revitalizace nákladové nádraží Žižkov - sever (Central Group, a.s.) - realizace, DÚR

6. Obytný soubor Vackov - 8. etapa (Metrostav development, a.s.) - DSP

7. Obytný soubor Vackov - 9. etapa (Metrostav development, a.s.) - ÚR

8. Obytný soubor Vackov - 5. etapa (Metrostav development, a.s.) - realizace

9. Rezidence nádraží Žižkov (Penta) - studie (změna ÚP Z 2600)

10. Nagano Park (Geosan development) - změna ÚP Z 3506/26 (podkladová studie)

11. Rezidenční areál Malešická (Metrostav development, a.s.) - DÚR

12. U Staré cihelny - Praha 3 (Finep Holding SE) - DÚR, studie (změna ÚP Z 2600)

13. Redevelopment Žižkov (Trei Real Estate) - studie (změna ÚP Z 2600)

14. Obytná čtvrť Jarov (Central Group, a.s.) - změna ÚP Z 3221/14 (podkladová studie)

15. Parkovací dům Auto Jarov (Auto Jarov s.r.o.) - DÚR

Záměry hl. m. Prahy a významné záměry ve veřejných prostranství (název / investor / zpracovatel / fáze):

1. Rekonstrukce ulice Jana Želivského - Basilejské náměstí (Central Group, a.s.) - DSP

2. Rekonstrukce ulice Jana Želivského (TSK hl. m. Prahy, a.s., Dipro, spol. s r.o.) - DÚR

3. TT Olšanská - Habrová (DPP hl. m. Prahy, a.s., SUDOP PRAHA a.s.) - DÚR

4. Rekonstrukce Malešické ulice (TSK hl. m. Prahy, a.s.) - v přípravě (na podkladu Dopravně-urbanistické studie Jarovská třída)

5. Dopravně-urbanistická studie Jarovská třída (IPR Praha, SATRA spol. s r.o., JK Architekti s.r.o.) - studie

6. Urbanisticko-architektonická studie Olšanská ulice (IPR Praha) - studie

8. Rekonstrukce ulice U Nákladového nádraží (neznámý) - v přípravě

7. Rekonstrukce ulice K Červenému dvoru (neznámý) - v přípravě

9. Soubor staveb Městského okruhu a Libeňské spojky (INV MHMP, SATRA spol. s r.o.) - DÚR

Schéma záměrů a předpokládané etapizace
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