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Co je městská džungle a proč katalog

Krajina ve městě je krajinou kulturní. Vnitřní náplň užívaného pojmu genius loci krajiny je odvozena 
od vnímání, cítění, prožívání — čtení krajiny člověkem. Nezastavěná část krajiny uvnitř města je tvo-
řena zejména parky. Kancelář metropolitního plánu proto vymezila parky různých charakterů. 
Městské parky, až na výjimku parků specifických (ZOO, Botanická zahrada), jsou součástí veřejných 
prostranství a obyvatelé Prahy je aktivně využívají v každodenním životě. Pozornost jsme věnovali 
i nezastavěným částem území, které nemají jasný charakter ani využití a obyvatelé je často vnímají 
jako neudržované a nebezpečné, tudíž je nenavštěvují. Taková území jsme proto vymezili jako městské 
džungle, i přesto, že můžou spadat pod různé druhy  přírodní chrany. Jejich potenciál k rozvoji města 
či k rozvoji krajiny ve městě prověřujeme předkládaným katalogem.

— Prvním krokem bylo zhodnocení polohy a souvislostí v  rámci kompozice města, návazností na 
okolní zástavbu a občanskou vybavenost. Neméně důležité pro nás byly informace o záměrech měst-
ských částí, které nám poskytly v rámci podkladů pro tvorbu Metropolitního plánu Prahy v březnu 
roku 2014, a informace o vydaných a platných územních rozhodnutích v daných územích. V nepo-
slední řadě rozhodnutí ovlivnila analýza dostupností a  deficitů parků, která lokalizovala poptávku 
po nových parcích. První krok zhodnocení se v katalogu objevuje v podobě slovního popisu každé 
městské džungle.

— Druhý krok početně posuzoval kritéria vyplývající z rozlišnosti městských džunglí, a to především 
z hlediska přírodních hodnot a  přírodní ochrany, způsobem evidence území v  katastru nemovitos-
tí, polohy v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES) a situace majetkoprávních vztahů 
(poměr soukromého a veřejného vlastnictví). Druhý krok se tak v katalogu objevuje formou tabulky 
u jednotlivých městských džunglí.

Katalog neprezentuje výsledky početní analýzy, ale komplexní názor vytvořený na základě všech nám 
dostupných informací o těchto územích. Je nutné konstatovat, že městské džungle jsou zpravidla úze-
mí neprostupná a zanedbaná, tedy nevyužitá a nevyužívaná.

Předkládaný sešit je analýzou městských džunglí v kontextu celého města. Je podkladem k diskusi, 
podkladem pro kvalitnější rozhodování. Rozhodování, které v závěru povede k vyváženému plánu, 
který podpoří strategické cíle města Prahy pro 21. století.
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Metodika hodnocení
Metodika subjektivního (nepočetního) hodnocení

V subjektivním hodnocení jsme zohledňovali polohu městské džungle zejména v rámci

celkové kompozice města. Sledovali jsme návaznosti na okolní zástavbu (její charakter

a napojení) a občanskou vybavenost. Dalším kritériem byla informace o záměrech

MČ, které nám poskytly v rámci podkladů pro tvorbu Metropolitního plánu Prahy

v březnu roku 2014, a informace o vydaných (platných) územních rozhodnutích

v městských džunglích. Sledovali jsme skutečnost, zda se území městských džunglí

nachází v záplavové oblasti, v návaznosti na vodní tok apod. Důležitým kritériem byla

v neposlední řadě analýza dostupností a deficitů parků, která spolu s analýzou hustoty

obyvatel v deficitních oblastech lokalizovala nedostatek parků a tedy očekávanou poptávku 

po nich.

Metodika početního hodnocení

Každá plocha městské džungle byla ověřena podle následujících kritérií, kterým bylo

přiřazeno bodové ohodnocení na škále 0 — 4. Výsledné hodnocení je součtem těchto bodů.

— Deficit parků

Na významovou hierarchizaci parků do 4 úrovní (metropolitní, čtvrťovou, lokalitní a místní)

navazuje v Metropolitním plánu posouzení dostupnosti stávajících parků. Pro znázornění 

deficitů jsme určili ekvidistanty dostupnosti jednotlivých kategorií. Překryvem jednotlivých 

ekvidistant vznikla barevná škála reprezentující intenzitu deficitů. Hodnocení proběhlo 

výpočtem plošného průniku hodnocených městských džunglí s plochami s rozdílnou 

intenzitou deficitů (viz. níže). Procentuální průnik byl následně přepočítán váženým 

průměrem, tak získáme bodové hodnocení.

hodnocení
Σ {e(m2) * 4 + d(m2) * 3 + c(m2) * 2 + b(m2) * 1 + a (m2) * 0} / 5 = 1 — 4 body

— Přínos pro obyvatele

Hodnotili jsme, nakolik by byl nový park přínosem pro obyvatele okolních lokalit.

Hodnocení vychází z počtu obyvatel žijících v docházkové vzdálenosti 15 minut (800m) od

hodnocené městské džungle a zároveň v deficitním území s nedostatkem parků (využití

hodnot z výpočtu deficitů parků), kterými by mohl být nový park využíván. V katalogovém

listu je uvedeno číselně množství obyvatel z deficitní oblasti i obyvatel celkově

z okolního území v požadované dostupnosti.

hodnocení
12 000 — 7 000 obyv. 4 body
6999 — 2000 obyv.  3 body
1999 — 1000 obyv.   2 body
999 — 100 obyv.  1 bod
99 — 0 obyv.  0 bodů

— Přírodní ochrana

Hodnocení proběhlo na základě prozkoumání následujících hledisek:

1. CHKO
2. další ZCHU — národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka

3. VKP — registrovaný významný krajinný prvek

4. Natura 2000 — evropsky významná lokalita

5. Historická zahrada — jev ÚAP

Hodnocení vychází z výpočtu plošného průniku hodnocených městských džunglí

s vrstvami přírodní ochrany. Procentuální průnik byl následně přepočítán na body

podle následujícího převodníku:

hodnocení přírodní ochrana
10,1% — 100%   4 body
0,1% — 10%   2 body
0%    0 bodůdeficit parků
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— Přírodní hodnoty

Hodnocení proběhlo na podkladě vrstev zobrazujících přírodu a to v následujících 

kategoriích:

1. terén (1 bod) — hodnotí se, zda se v území nachází alespoň jeden z níže uvedených jevů. 

Za pozitivní se považuje, pokud je plocha městské džungle v průniku s jevem

 pohledově exponované svahy (dle ÚAP)

 skalní výběžky (dle ÚAP)

 výrazné terénní útvary (dle ÚAP)

2. průzkumy (1 bod) — hodnotí se, zda se v území nachází níže uvedené kategorie 

z průzkumů ÚAP. Za pozitivní se považuje, pokud je rozloha sloučených kategorií větší než 

50% rozlohy hodnocené městské džungle. Za stabilní kategorie se považují:

  park, parkově upravená plocha

  hřbitov

  les městský

  travnaté bezlesí bez dřevin

  les původní

  travnaté bezlesí s dřevinami

  les přírodě blízký

  ovocný sad opuštěný

  extenzivní louka

3. vodstvo (1 bod) — hodnotí se, zda se v území nachází vodní tok nebo vodní plocha

4. vegetace (1 bod) — hodnotí se, zda se v lokalitě nachází stromořadí nebo památné stromy.

Za každou pozitivně hodnocenou kategorii byl přičten 1 bod, ve výsledku lze tedy získat 
za hodnocení přírodních hodnot 0 — 4 body.

— ÚSES

Hodnocení proběhlo na podkladě nově vymezené vrstvy ÚSES.

Hodnocení vychází z výpočtu plošného průniku hodnocených městských džunglí s vrstvami 

přírodní ochrany. Procentuální průnik byl následně přepočítán na body podle následujícího 

převodníku:

hodnocení  úses
30,1% — 100%   4 body
0,1% — 30%   2 body
0%    0 bodů

— Katastr nemovitostí

Hodnocení proběhlo na podkladě zařazení parcel v katastru nemovitostí. Za pozitivní

se hodnotí, pokud je parcela zařazena do lesních pozemků (v rámci PUPFL) nebo ZPF.

Hodnocení vychází z výpočtu plošného průniku hodnocených městských džunglí

s vrstvami PUPFL a ZPF. Procentuální průnik byl následně přepočítán na body podle 

následujícího převodníku:

hodnocení
PUPFL 50,1% — 100%  4 body
PUPFL 30,1% — 50%  3 body
PUPFL 5,1% — 30%   2 body
PUPFL 0,1% — 5%   1 bod
PUPFL 0%   0 bodů

K tomuto hodnocení přičteme 1 bod, pokud:

ZPF 50% — 100% 1 bod

— Veřejný vlastník

Hodnocení bylo provedeno na základě zkoumání vlastnických vztahů v jednotlivých 

městských džunglích. Za veřejné vlastnictví se považují pozemky ve vlastnictví České 

republiky, hlavního města Prahy či jednotlivých městských částí.

Hodnocení vychází z výpočtu plošného průniku hodnocených městských džunglí

s vrstvou veřejného vlastnictví. Procentuální průnik byl následně přepočítán na body podle 

následujícího převodníku:

hodnocení  veřejný vlastník
80,1 — 100%   4 body
60,1% — 80%   3 body
40,1% — 60%   2 body
20,1% — 40%   1 bod
0% — 20%   0 bodů

závěr

Závěry hodnocení jsou kombinací kroku prvního, tj. subjektivního (nepočetního), a druhého, 

tj. objektivního (početního) zhodnocení. Pokud jsme již během subjektivního hodnocení 

došli k jistému závěru, především v důsledku vlivu na celkovou kompozici města, početní 

hodnocení bylo jen podpůrné. V případech, kdy se jedná o přírodně hodnotnou plochu 

v krajině, která je součástí rozvojového území, nebylo možné ji ve stavu objektivně hodnotit. 

Její přeměna v park je podmíněná rozvojem celého území. Velmi klíčovým faktorem při 

rozhodování byl i názor městské části jako součást subjektivního hodnocení, který jsme 

tak nadřadili nad výsledek exaktní. Pokud se v území nacházelo několik městkých džunglí 

vedle sebe, zvolili jsme pro pokrytí deficitu nejvhodnější z nich dle ostatních kritérií. Kritéria 

deficitu parků a přínosu pro obyvate nebyla v závěru početního hodnocení u sousedních 

městkých džunglí zohledněna (započtěna). V ostatních případech jsme respektovali výsledky 

početní analýzy. Výsledné body se pohybují v rozpětí 0 — 24 bodů. Pokud hodnocená 
plocha dosáhla alespoň 10 bodů, má potenciál stát se parkem.



schéma hierarchie parků, březen 2014
V Metropolitním plánu jsou parky základním článkem území 
krajiny ve městě. Parky a parkově upravené plochy jsou jedním 
z typů veřejných prostranství. Kromě jejich vnitřní struktury 
a charakteru, které metropolitní plán vyjadřuje, je z hlediska 
fungování podstatná jejich významová hierarchizace. Rozlišeny 
jsou celkem 4 významové úrovně pražských parků, parky 
metropolitní, čtvrťové, lokalitní a místní. 
 Více v sešitu [ > Topografie, krajina, parky ]

významná lesnatá území
metropolitní park
čtvrťový park
lokalitní park
místní park
městská džungle

Schéma hierarchie parků 
(březen 2014)



schéma hierarchie parků, březen 2015
Schéma zobrazuje hierarchii parků doplněnou o parky nové, které 
navrhujeme na základě výsledků hodnocení městských džunglí. 

významná lesnatá území
metropolitní park
čtvrťový park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
zahrady RD, zahradnictví, zahrádkové 
osady

Schéma hierarchie parků po započtení 
potenciálu městských džunglí 

(březen 2015)



Hierarchie parků a jejich dostupnosti v MPP
( stav z prvního vymezení v březnu 2014)

1 /   Metropolitní parky a významná lesnatá území na 
okraji Prahy  
Metropolitní park je parkem, který z hlediska své plošné výměry, ale 
rovněž dostupnosti, vybavenosti, intenzity údržby a často i specificky 
laděného charakteru (přírodní danosti, zaměření – vybavenost) má 
význam pro rezidenty celého města a rovněž pro návštěvníky. Jedná 
se o park, který může být hlavním cílem vícehodinového výletu, a to 
obvykle nejen z důvodů vysokých přírodních a krajinářských hodnot, 
ale i možností zábavy, kultury, sportu. Potenciálně se jedná o park – 
ikonu města.  
 
Pro obyvatele okolních čtvrtí má ovšem i význam čtvrťový. Pro 
obyvatele okolních lokalit může být jeho část (okraj) parkem lokalitním. 
Pro obyvatele, kteří mají park za domem, může sloužit i jako park 
místní. 

2 /   Čtvrťový park  
Park, který plní úlohu významného místa pro odpočinek, relaxaci, 
sport, zábavu zejména rezidentů či návštěvníků části města – čtvrti, 
případně čtvrtí sousedních.  
 
Pro obyvatele okolních lokalit může být jeho část (okraj) parkem 
lokalitním. Pro obyvatele, kteří mají park za domem, může sloužit i jako 
park místní. 
 

* Pro kategorie metropolitních a čtvrťových parků platí, že v základním 
členění města do lokalit jsou vymezeny jako samostatné lokality.

  / Ekvidistanta dostupnosti metropolitních parků a významných lesnatých 
území na okraji Prahy je 1500 m, tj. 25 min. chůze

  / Ekvidistanta dostupnosti čtvrťových parků je 800 m, tj. 14 min.  
      chůze



3 /   Lokalitní park 
Území s hlavním významem pro obyvatele dané lokality, 
případně lokalit sousedních. Plošným rozsahem, vybaveností 
i intenzitou údržby jsou místy pro krátkodobý odpočinek a relaxaci. 
Často ho využívají děti, či maminky s kočárky a pejskaři.  
 
Pro obyvatele, kteří mají park za domem, může sloužit i jako park 
místní.

4 /   Místní park 
Zpravidla území malého plošného rozsahu, avšak s údržbou 
vegetačních ploch a obvykle i s dílčí vybaveností mobiliářem. Zejména 
parkově upravené plochy u dětského hřiště, či u zastávky MHD, součást 
drobných pietních míst apod.  
 
Specifickým druhem parků jsou parky ve volné zástavbě. 
V hierarchickém zatřídění mají nejčastěji pozici místních parků, 
v kompozici modernistické zástavby sídlišť však mohou mít i pozici 
lokalitních parků. Velká sídliště zejména ze 70. a 80. let 20. století 
mají obvykle jeden "centrální park", který v hierarchii má pozici parku 
čtvrťového.

  / Ekvidistanta dostupnosti lokalitních parků je 400 m, tj. 7 min. chůze   / Ekvidistanta dostupnosti místních parků je 100 m, tj. 2 min. chůze



schéma deficitu parků v zastavěném území 
(březen 2014)
Na významovou hierarchizaci parků do 4 úrovní navazuje 
v Metropolitním plánu posouzení dostupností stávajících parků. 
Pro znázornění deficitů jsme určili ekvidistanty jednotlivých 
kategorií:  1/ Metropolitní park - 1500 m; 2/ Čtvrťový park - 800 
m; 3/ Lokalitní park - 400 m; 4/ Místní park - 100 m. První etapa 
analýzy, představená v březnu roku 2014, ještě nepracovala se 
vstupy do volné krajiny (krajiny za městem). 

Schéma deficitů parků v zastavěném území vymezeném dle 
stavebního zákona bez zastavěného území letišť
(první vymezení - březen 2014)

deficit parků v zastavěném území
významná lesnatá území
metropolitní park
čtvrťový park
lokalitní park
místní park
městská džungle



schéma hustoty obyvatel, březen 2015
Schéma zobrazuje hustotu obyvatel v zastavěném uzemí. 200 - 500 obyv./ha

20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha

Hustota obyvatel v zastavěném území



Analýza dostupností a deficitů parků

metodika

Analýze dostupností a deficitů parků předcházela hierarchizace parků podle významu. 
Na základě hierarchizace parků vzniklo několik verzí schémat zobrazující deficity 
v území. které byly postupně zpřesňovány Předkládáme verzi z března 2015, která 
bude po započítání mětských džunglí aktualizována a následně převedena do návrhu 
územního plánu.

 V březnu roku 2014 jsme v podobě mapového schématu předložili první verzi deficitů 
parků jako součást Konceptu odůvodnění Metropolitního plánu. Předložené schéma bylo 
vztaženo ke všem čtyřem významovým úrovním pražských parků. Výsledek ukázal, 
v jakých místech zastavěného území není dostupný žádný park a kde je tedy deficit. 
V této fázi však schéma nezobrazovalo informaci o hustotě obyvatel a zahrnuta v analýze 
nebyla ani dostupnost volné krajiny. Informace o parcích nám navíc v průběhu jara a léta 
roku 2014 doplňovaly samotné mětské části.

Pro znázornění dostupností parků jsme v analýze určili ekvidistanty jednotlivých kategorií:

—  Metropolitní park – 1 500 m (25 min chůze)
—  Čtvrťový park – 800 m (14 min chůze)
—  Lokalitní park – 400 m (7 min chůze)
—  Místní park – 100 m (2 min chůze)
Analýza nezahrnuje dostupnosti parků městskou hromadnou dopravou, ani individuální 
dopravou, ač je více než jisté, že zejména u parků metropolitních a čtvrťových hraje tato 
dostupnost velkou roli.

Analýza pracovala s několika datovými vrstvami. Využili jsme především vrstvu cestní 
sítě z teréního průzkumu ÚAP a vrstvu vstupů do parků, která vznikla protnutím ploch 
parků s cestní sítí. Od bodů reprezentujících vstupy do parků se do sítě cest napočítaly 
dostupnosti parků dle zvolených ekvidistant pěších dostupností. 

Od března minulého roku jsme analýzu rozpracovali. Další krok představovalo doplnění 
informace o prostupnosti do volné krajiny. Datovou vrstvu vstupů jsme tak doplnili 
o vstupy do volné krajiny (vznikla protnutím hranice zastavěného území s cestní 
sítí). Průběžně jsme doplňovali nové parky, na které nás MČ upozornily a vytvořili 
jsme podkladní teplotní mapu hustoty obyvatel. Výsledné schéma deficitů stávajících 
parků ukazuje nejen, kde se deficit nachází, ale kolik žije v daném místě obyvatel, 
kteří by případný nový park užívali. Analýza deficitů parků byla jedním z podkladů 
při následném hodnocení městských džunglí, které vyhodnocuje míru potenciálu 
zanedbaných území (městských džunglí) transformovat se v nový park, zejména tam, 
kde existují příznivé územní předpoklady (aktuální stav využití, plošný rozsah, poloha 
vůči zastávkám MHD či cyklostezkám, vlastnictví pozemků, apod.).  Výkres deficitů 
bude v podobě mapového schématu součástí Odůvodnění Metropolitního plánu, tak, aby 
dokladoval návrh řešení parků ve výrokové části plánu v položkách transformačních 
(event. i rozvojových) ploch.
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Vymezování a hodnocení ploch městských džunglí bylo provedeno v několika kolech a opakovaně. 
V závěrečném hodnocení se tak odráží zkušenosti z kol předchozích. Závěrečná tabulka a schéma re-
flektují subjektivní (nepočetní) i objektivní (početní) část hodnocení stavu.

Bylo hodnoceno 105 městských džunglí. Jejich celková plocha je 1274 ha, což je 2,5% z celkové rozlohy 
Prahy (49 600 ha) a 4,4% z plochy zastavěného území (celková plocha HZU 28 550 ha, bez letiště). 

Po vyhodnocení navrhujeme 72 městských džunglí o ploše 1017 ha kultivovat do podoby nového parku, 
31 městských džunglí  o ploše 215 ha doporučujeme k zástavbě, dle hodnocení mají větší potenciál doplnit 
stávající struktury města. Pouze smysluplně na ně navázat a 2 městské džungle o ploše 42 ha navrhujeme 
využít pro rekreaci s přípustnou výstavbou staveb pro sport a rekreaci. 

Předkládaný sešit je analýzou městských džunglí v kontextu celého města. Je podkladem k diskusi, 
podkladem pro kvalitnější rozhodování. Po konzultacích se zástupci jednotlivých městkých částí, po-
řizovatele ÚP, Odboru životního prostředí a Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství budou 
plochy městských džunglí definitivně zhodnoceny a v návrhu Metropolitního plánu budou zcela na-
hrazeny plochami parků, nebo plochami transformace pro zástatvbu. 

Závěr



200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
čtvrťový park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě 
zahrady RD, zahradnictví, zahrádkové osady
městská džungle

schéma deficitu parků (březen 2015)
Výsledné schéma zobrazuje deficit parků v oblastech, kde je 
největší hustota obyvatel, tedy největší poptávka po novém 
parku (čím červenější, tím větší deficit pro více obyvatel). 
Zjištěné deficity ve výskytu parků vedou k úvahám o vhodnosti 
a potřebnosti doplnění území novými parky, zejména tam, kde 
existují příznivé územní předpoklady.

Schéma deficitů parků bez započtení potenciálu městských džunglí 
( březen 2015 )



schéma deficitu parků po návrhu nových parků 
v mpp (březen 2015)
Výsledné schéma zobrazuje deficit parků po zapracování návrhu 
nových parků na základě hodnocení městských džunglí.

Schéma deficitů parků po započtení potenciálu městských džunglí 
( březen 2015 )

200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
čtvrťový park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
zahrady RD, zahradnictví, zahrádkové osady



ČÍSLO NÁZEV DEFICIT 
PARKŮ

PŘÍNOS PRO 
OBYVATELE

PŘÍRODNÍ 
OCHRANA

PŘÍRODNÍ 
HODNOTY ÚSES KATASTR  

NEMOVITOSTÍ ZPF VEŘEJNÝ 
VLASTNÍK

BODY 
CELKEM POČETNÍ ZÁVĚR SUBJEKTIVNÍ 

ZÁVĚR ZÁVĚR

1 Výstaviště Holešovice Stromovka 1 0 4 1 0 0 0 4 10 park park park

2 Výstaviště Holešovice 1 0 0 0 0 0 0 4 5 zástavba rekreace rekreace

3 Trojská brána I. 3 1 0 3 0 0 0 3 10 park park park

4 Trojská brána II. 2 0 0 0 0 0 0 3 5 zástavba zástavba zástavba

5 Pusté vinice - - 2 2 2 3 1 1 11 park park park

6 Jablůňka 2 0 4 2 4 0 0 1 11 park park park

7 Hercovka 2 3 0 1 2 0 0 3 11 park park park

8 Bílá skála 4 2 4 2 4 0 0 4 20 park park park

9 Okrouhlík 1 3 2 2 0 4 0 2 14 park park park

10 Mazanka 4 4 0 2 0 0 1 1 4 zástavba zástavba zástavba

11 Prosecké skály 3 3 2 2 0 4 0 2 16 park park park

12 Vinice Máchalka 3 4 0 3 4 4 0 3 21 park park park

13 Klíčov 4 3 4 3 2 1 1 3 21 park park park

14 U Rokytky I. 4 4 0 1 4 0 0 3 16 park park park

15 U Rokytky II. 4 2 0 0 0 0 0 0 0 zástavba zástavba zástavba

16 Hořejší rybník 2 2 0 4 4 2 0 3 17 park park park

17 Údolí Rokytky 3 1 0 2 4 2 0 4 16 park park park

18 Kyjské skleníky 1 1 0 0 0 0 1 0 3 zástavba zástavba zástavba

19 Lísková 1 1 0 0 0 2 1 1 6 zástavba zástavba zástavba

20 Smetanka 4 1 0 3 4 4 0 4 20 park park park

21 Za Mosty 4 1 0 3 0 0 0 4 7 zástavba zástavba zástavba

22 Před Mostem 4 1 0 2 0 4 0 0 11 park park park

23 Na Táboře 3 1 0 2 0 4 0 4 14 park park park

24 Na Vinici 4 2 0 2 4 4 0 3 19 park park park

25 Višňovka I. 2 3 0 2 4 2 1 4 18 park park park

26 Višňovka II. 4 2 0 2 0 2 0 2 12 park park park

27 Višňovka III. 4 1 0 0 0 0 0 4 9 zástavba zástavba zástavba

28 Malešická stráň 2 3 0 1 0 3 0 2 11 park park park

29 Heldova I. 4 3 0 1 0 0 0 4 5 zástavba zástavba zástavba

30 Heldova II. 4 3 0 1 0 0 0 0 8 zástavba park park

31 Čihadla 1 0 0 3 2 0 0 3 9 zástavba zástavba zástavba

32 Za Dráhou I. 4 2 0 1 0 4 0 1 12 park park park (k řešení)

33 Za Dráhou II. 4 1 0 1 0 1 0 0 7 zástavba zástavba zástavba

34 Za Dráhou III. 4 2 2 1 0 3 0 1 13 park park park

Tabulka hodnocení



ČÍSLO NÁZEV DEFICIT 
PARKŮ

PŘÍNOS PRO 
OBYVATELE

PŘÍRODNÍ 
OCHRANA

PŘÍRODNÍ 
HODNOTY ÚSES KATASTR  

NEMOVITOSTÍ ZPF VEŘEJNÝ 
VLASTNÍK

BODY 
CELKEM POČETNÍ ZÁVĚR SUBJEKTIVNÍ 

ZÁVĚR ZÁVĚR

35 Pražský Triangl 4 3 4 2 0 0 0 2 15 park park park

36 Trojmezí I. 4 3 2 3 2 0 1 1 16 park park park

37 Trojmezí II. 2 3 0 1 0 0 0 1 8 zástavba zástavba zástavba

38 Sady na Slatinách 4 3 0 3 0 0 0 3 13 park park park (k řešení)

39 Reitknechtka 4 3 0 2 0 1 0 0 10 park park park

40 Čiklova I. 2 3 0 2 0 0 0 3 10 zástavba park park

41 Čiklova II. 2 2 0 2 0 0 0 4 6 zástavba zástavba zástavba

42 Vnislavova 1 0 0 1 0 0 0 4 6 zástavba zástavba zástavba

43 Přátelství 3 1 0 0 0 0 1 2 7 park zástavba park

44 Zámek Petrovice 1 0 4 0 0 0 0 0 5 zástavba zástavba zástavba

45 U Verneráku I. 3 0 0 2 0 0 1 2 8 zástavba zástavba zástavba

46 U Verneráku II. 2 0 0 3 4 4 0 4 17 park park park

47 Libuš 3 1 0 1 0 0 1 4 10 park park park

48 Jalový dvůr  3 2 0 1 0 0 0 4 10 park park park

49 Bohdalec - Tyršův vrch 2 1 0 2 0 4 0 4 13 park park park

50 V Hodkovičkách 2 0 0 2 4 4 0 4 16 park park park

51 Třešňový sad 1 0 0 2 0 0 0 0 3 zástavba zástavba zástavba

52 Nad žlábkem 3 1 0 3 0 0 1 4 12 park park park

53 U Rybníka 4 1 0 1 0 0 0 4 10 park park park

54 Habrová 2 0 0 4 0 4 0 2 12 park park park

55 Pod Školou I. 1 0 0 1 0 0 0 4 6 zástavba park park

56 Pod Školou II. 2 0 4 3 4 3 0 0 16 park park park

57 Pod Školou III. 3 0 0 3 4 0 0 1 11 park park park

58 Pod Kesnerkou 2 0 0 2 4 4 0 4 16 park park park

59 Svah u Radlické I. 2 0 0 1 0 0 1 0 4 zástavba zástavba zástavba

60 Svah u Radlické II. 2 0 0 3 0 0 0 0 5 zástavba park park

61 Na Farkáně 2 0 4 2 0 0 0 1 9 zástavba park park

62 Husovy sady 2 0 4 2 4 0 0 3 15 park park park

63 Pod Šmukýřkou I. 2 0 0 2 0 0 1 0 5 zástavba zástavba zástavba

64 Pod Šmukýřkou II. 2 0 0 2 4 3 0 0 11 park park park

65 Radlická radiála 1 0 0 2 0 0 0 3 6 zástavba zástavba zástavba (k řešení)

66 Šafránkova 1 0 0 1 0 0 1 3 6 zástavba zástavba zástavba

67 Bavorská 3 1 0 2 0 0 0 0 6 zástavba park park

68 Stodůlky 1 3 0 1 0 0 0 4 9 zástavba park park

69 Líšnická 4 3 0 1 2 0 1 1 5 zástavba zástavba zástavba



70 Údolí Dalejského potoka 4 1 0 1 4 0 1 0 11 park park park

71 Na Prameništi I. 4 0 0 2 0 0 1 0 7 zástavba zástavba zástavba

72 Na Prameništi II. 2 2 0 1 0 0 1 4 8 zástavba zástavba zástavba

73 Na Prameništi III. 2 2 0 1 0 0 1 0 6 zástavba park park

74 Lačnovská - - - - - - - - - - park park

75 Prameniště Motolského potoka 4 3 0 4 2 2 0 1 16 park park park

76 Na Pískách I. 4 4 0 1 0 0 1 0 2 zástavba zástavba zástavba

77 Na Pískách II. 4 4 0 1 1 0 1 0 3 zástavba zástavba zástavba

78 Dvůr Háje 4 2 4 3 4 2 1 0 20 park park park

79 Vidoule 2 1 2 2 4 3 0 3 17 park park park

80 Hliník 1 0 0 2 2 4 0 4 13 park park park

81 Kalvárie v Motole 3 1 2 3 2 3 0 4 18 park park park

82a Motolský háj 3 3 2 3 4 4 0 4 23 park park park

82b Motolský háj 3 3 0 1 0 2 0 2 5 zástavba zástavba zástavba

83 Pod Ladronkou 1 0 0 2 4 2 0 1 10 park park park

84 V Úvalu 3 0 0 1 0 4 0 4 12 park park park

85 Sídliště Homolka 3 0 0 1 0 4 0 4 12 park park park

86 Kotlářka 2 0 0 2 0 3 0 0 7 zástavba park park

87 Skalka 2 0 4 3 4 4 0 0 17 park park park

88 Pod Skalkou 2 0 0 2 0 2 0 0 6 zástavba zástavba zástavba

89a Na Císařce I. 1 0 0 2 0 0 1 0 4 zástavba zástavba zástavba

89b Na Císařce II. 1 0 0 2 4 0 1 0 8 zástavba park park

90 Spiritka I. 1 0 2 2 4 0 0 2 11 park park park

91 Spiritka II. 2 0 0 1 2 1 0 0 6 zástavba zástavba zástavba

92 Vypich 1 0 0 1 4 0 0 4 10 park rekreace rekreace

93 Zličínská 1 0 0 1 0 0 0 0 2 zástavba zástavba zástavba

94 Údolí Litovického potoka I. 3 1 0 4 2 3 0 2 15 park park park

95 Údolí Litovického potoka II. 2 0 0 3 4 0 0 3 12 park park park

96 U Břevnovského kláštera 1 1 0 2 0 3 1 4 12 park park park

97 Brusnice 2 1 4 3 0 0 0 3 13 park park park

98 Mariánské hradby 1 1 0 0 0 0 0 4 6 zástavba park park

99 Hanspaulka - Kotlářka I. 1 0 0 2 0 3 0 4 10 park park park

100 Hanspaulka - Kotlářka II. 1 0 0 2 0 0 0 0 3 zástavba zástavba zástavba

101 Nebušice - - - - - - - - - - park park

102 Podbabské skály 2 0 0 2 2 0 1 2 9 zástavba park park

103 Zámek Čertousy 0 2 2 2 0 0 0 0 6 zástavba park park
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schéma závěru hodnocení městských džunglí, 
březen 2015
Schéma zobrazuje závěry předloženého katalogu.

rekreační transformace - park
rekreační transformace 
obytná transformace

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ



Katalog

Seznam řešených území

1 Výstaviště Holešovice Stromovka
2 Výstaviště Holešovice 
3 Trojská brána I.
4 Trojská brána II.
5 Pusté vinice
6 Jablůňka
7 Hercovka
8 Bílá skála
9 Okrouhlík
10 Mazanka
11 Prosecké skály
12 Vinice Máchalka
13 Klíčov
14 U Rokytky I.
15 U Rokytky II.
16 Hořejší rybník
17 Údolí Rokytky 
18 Kyjské skleníky
19 Lísková
20 Smetanka
21 Za Mosty
22 Před Mostem
23 Na Táboře
24 Na Vinici
25 Višňovka I.
26 Višňovka II.
27 Višňovka III.
28 Malešická stráň
29 Heldova I.
30 Heldova II.
31 Čihadla
32 Za Dráhou I.
33 Za Dráhou II.
34 Za Dráhou III.
35 Pražský Triangl

36 Trojmezí I.
37 Trojmezí II.
38 Sady na Slatinách
39 Reitknechtka
40 Čiklova I.
41 Čiklova II.
42 Vnislavova
43 Přátelství
44 Zámek Petrovice
45 U Verneráku I.
46 U Verneráku II.
47 Libuš
48 Jalový dvůr  
49 Bohdalec -  Tyršův vrch
50 V Hodkovičkách
51 Třešňový sad
52 Nad žlábkem
53 U Rybníka 
54 Habrová
55 Pod Školou I.
56 Pod Školou II.
57 Pod Školou III.
58 Pod Kesnerkou
59 Svah u Radlické I.
60 Svah u Radlické II.
61 Na Farkáně
62 Husovy sady
63 Pod Šmukýřkou I.
64 Pod Šmukýřkou II.
65 Radlická radiála
66 Šafránkova 
67 Bavorská 
68 Stodůlky
69 Líšnická
70 Údolí Dalejského potoka

71 Na Prameništi I. 
72 Na Prameništi II.
73 Na Prameništi III.
74 Lačnovská
75 Prameniště Motolského potoka
76 Na Pískách I.
77 Na Pískách II.
78 Dvůr Háje
79 Vidoule 
80 Hliník
81 Kalvárie v Motole 
82 Motolský háj
83 Pod Ladronkou
84 V Úvalu
85 Sídliště Homolka
86 Kotlářka
87 Skalka
88 Pod Skalkou
89a Na Císařce I.
89b Na Císařce II.
90 Spiritka I.
91 Spiritka II.
92 Vypich
93 Zličínská
94 Údolí Litovického potoka I.
95 Údolí Litovického potoka II.
96 U Břevnovského kláštera
97 Brusnice
98 Mariánské hradby
99 Hanspaulka - Kotlářka I.
100 Hanspaulka - Kotlářka II.
101 Nebušice
102 Podbabské skály
103 Zámek Čertousy

Městské džungle jsou v katalogu sestaveny podle směru hodinových ručiček. Data byla vy-
tvořena nad podkladem digitální mapy Prahy. Vymezené městské džungle vycházejí z po-
slední revidované verze hierarchie městských parků z března 2015. Do kategorie městských 
džunglí tak bylo zařazeno 104 ploch v zastavitelném území města (zastavitelných lokalitách). 
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schéma městských džunglí, březen 2015
Schéma zobrazuje všechna území, o kterých bylo na základě 
předloženého katalogu rozhodnuto.  



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VPK)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Schéma základního členění (lokality, transformační a rozvojové plochy) na podkladě terenních průzkumů z ÚAP 2014  a limitů přírodní ochrany 
1 : 5 000 ( 1 : 10 000 )

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park / zástavba

závěr subjektivního hodnocení park / zástavba

deficit parků 0—4 bodů

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0—4 bodů

přírodní ochrana 0—4 bodů

přírodní hodnoty 0—4 bodů

úses 0—4 bodů

katastr nemovitostí 0—4 bodů

veřejný vlastník 0—4 bodů

celkem 0—28 bodů

závěr početního hodnocení park / zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

majetkoprávní vztahy

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 ob/ha
20 - 200 ob/ha
1 - 20 ob/ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

rozloha ha
městská část

lokalita 
 zátěž / stabilita

situace

Schéma dostupnosti a deficitů parků
1 : 13 300 ( 1 : 26 600 )

Schéma majetkoprávních vztahů
1 : 13 300 ( 1 : 26 600 )

Název městské džungle

VZOR KATALOGOVÉHO LISTU 00/

Slovní popis městské džungle jako podklad pro závěr 
subjektivního hodnocení.

Tabulka s průběžnými závěry a celkovým závěrečným 
rozhodnutím. Závěr početního hodnocení vychází 
ze součtu bodů, kdy plocha s bodovým hodnocení 
v rozmezí 0—9 je určena k zástavbě, plocha 
s hodnocením v rozpětí 10—28 k přeměně na park.

Schéma parcelace dle katastru nemovitostí 
 1 : 13 300 ( 1 : 26 600 )
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 1 635)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

Výstaviště Holešovice -  
Stromovka

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

1/

Výstaviště Holešovice - Stromovka se nachází na rovinatém 
terénu u břehu Vltavy v přímé návaznosti na park Stromov-
ka, se kterým doposud není propojeno. Jedná se o  parkově 
upravenou plochu s  potenciálem pro rekreační využití. Do-
poručujeme plochu zprostupnit a  propojit se Stromovkou 
umístěním dalších vstupů a  změnou v oplocení, existujicí 
cesty je nutné opravit a  doplnit o  nová napojení na systém 
stezek v  parku Stromovka. Vycházíme ze studie zpracované  
v  roce 2013 Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.  Plocha je dobře 
dostupná MHD ze zastávky  Výstaviště Holešovice. 

1

rozloha 6,8 ha
Praha 7

součást lokality  výstaviště 
 zátěž rekreační / stabilizovaná
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení rekreace

závěr subjektivního hodnocení rekreace

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 2 977)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Výstaviště Holešovice jako součást uzavřeného areálu se na-
chází na rovinatém terénu v návaznosti na park Stromovka, od 
břehu Vltavy je oddělena železnicí. Jedná se převážně o parko-
vě upravenou plochu s drobnými stavbami a pouťovými atrak-
cemi s potenciálem kulturně-rekreačního využití. Doporuču-
jeme revitalizaci plochy a vybudování nových cest napojených 
na areál i na sousední park Stromovka. Není zajištěno propo-
jení k řece. Bariéru tvoří železnice, je nutné prověřit propojení  
s břehem Vlatvy (podchod pod železnicí). Vycházíme ze studie 
zpracované v roce 2013 Útvarem rozvoje hl. m. Prahy.  Plocha 
je dobře dostupná MHD ze zastávky Výstaviště Holešovice.

rozloha 9,5 ha
Praha 7

součást lokality  výstaviště 
 zátěž rekreační / stabilizovaná

Výstaviště Holešovice

2/

2
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Trojská brána I.

00 500 m



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (240 /  1 058)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Trojská brána I se nachází podél pravého břehu Vltavy v pří-
mé návazností na řeku. Územím prochází zpevněná poříční 
stezka s  rekreačním využitím. Není vytvořeno dostatečné 
propojení severojižním směrem, bariérou je protipovodňový 
val. Jedná se převážně o zatravněnou plochu s volně rozmís-
těnými stavbami rekreačního významu (vodáctví - loděnice, 
sportovní kanál). Území je poměrně dobře dostupné MHD. Na 
úpravu komunikací je vydáno několik územních rozhodnutí. 
Nachází se v aktivní zóně záplavového území. Z celoměstské-
ho pohledu se plocha stává součástí zeleného koridoru ve vý-
chodo-západním směru podél Vltavy.

rozloha 25,4 ha
Praha troja

součást lokality  trojská brána
 zátěž rekreační / transformační

Trojská brána I.

3/

3

0

! !
!!!

!! !
!!

! !!! !
! ! !!
!

!!
!

!
!

! !!
!

!
! !!! !

!

!!!!!

!
!

!!

!!!

!!!
!!

!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!
!!!

!!!!!!
!!!!!!

!!! !!!
!!! !!!

!!!! !!!
!!!!!! !!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !! !!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !! !!!!! !! !!!!!!! !!!!!!!!!! !! !!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!! !!!!!!!! !!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!! !! !!!!! !!! !! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!!!!! !! !! !!!!!! !! !!!!!!!!!!! !!!!!!! !!! !! !!! !!!!!!! !!!!! !!!! !!! !!!!!!!! !! !!! !!! !!! !! !!!!!!!! !!! !! !!!! !!! !!!! !! !!! !!!!! !!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!! !!!!!! !!! !!!!!!!!!!! !! !!!!!!!! !! !!! !!!!!! !!!!!!! !!!! !!!! !!!!!! !! !!!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!! !!!!!! !! !! !!!! !!!!!! ! !! !!!! !!! !!!!! !!!! !!!! !! !!!!! !!!! !!!!! !! !!!! !!! ! !!! !!! !!!!!! !! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!! !!!! !!!!!!!! !!!! !!!!!! ! !!!!! !!!!!! !!!!!! !! !!!! !!!! !!!!!! !! !! !!! !!!!! !! !! !! !!!!! !! ! !!! !!!!! !!!!! !! !!!!!!!! !!! !! ! !!!! !! !!!! !! !! ! !!!!!!

!!!! !!!! ! ! ! !!!!!! ! ! !!!! ! !!!!
! !!! !!!! !!

! !! !! !!! !!
!!! !!! ! !! !

!!! !!!
!! !!! !! !! !! !! !!! !! !! ! !! !! ! !! !!! !!! !!! ! !! !! !!!

!!!! !! !! !!! ! !!!! !! !! ! !!! !! !! ! !! !! ! !! !! !!! ! !! ! !! !!!
!!! ! !! ! !! !!!! !!!! !! !! !!! !! !!! !!!! !! !!!!!!

!
!

!!!

!!!

!!!
!!!!!!!!!

!!!!!!
!!!
!!!
!!! !!!

!!!! !!!!!!! !!! !!!!!!!!!

!!!!!

!!!
!!!

!!

!!
!! !

!

! !!!! !!!
!!!!

500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Trojská brána II.

00 500 m



zavěřečné hodnocení rekreace

závěr subjektivního hodnocení rekreace

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 853 )

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Trojská brána II je v současnosti zanedbané a zdevastované 
území vlivem výstavby tunelu Blanka a  nového Trojského 
mostu s drobnými dočasnými stavbami. Bariéru v území tvoří 
komunikace propojující Trojský most se severojižní radiálou  
V Holešovičkách. Při rozvoji území je nutné zachovat prostup-
nost v  severojižní směru propojující rekreační oblast podél 
řeky s  obytnou lokalitou Troja vybudováním nových cest.  
Vzhledem k blízkosti rozsáhlého komplexu Trojských svahů 
a Vltavy doporučujeme v území výstavbu menšího měřítka se 
zátěží obytnou či rekreační. Území je poměrně dobře dostup-
né MHD (tramvají i autobusem). Na území je vydáno několik 
územních rozhodnutí. Nachází se v záplavové oblasti. 

rozloha 21,4 ha
Praha troja

součást lokality trojská brána
 zátěž rekreační / transformační

Trojská brána II.

4/
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#
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zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků -

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

-

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 2

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 1

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

5

rozloha 50,2 ha
Praha 7 / praha 8

samostatná lokalita Pusté vinice
 zátěž neurčena / transformační

Pusté vinice

5/

Jedná se o území pohledově exponovaného svahu. Na seve-
ru vede významné propojení Ďáblic s  Trojskou kotlinou. Na 
východě se nachází fungující zahrádkářská kolonie, která 
sousedí s historickým ovocným sadem. Stávající cestní síť je 
vhodné doplnit o stezky nové. Na části území je možné uvažo-
vat o zástavbě.  Je vhodné využít jako podklad pro rozhodová-
ní Územní rozvahu Troja - Velká Skála z prosince 2014 zpra-
covanou pro IPR Praha. Na území je vymezený přírodní park.
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (8 / 1 194)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 1

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jablůňka představuje součást Trojského ostrohu na příkrém 
skalnatém svahu s  velmi obtížnou prostupností.  Jedná se 
o hodnotný, pohledově exponovaný svah s dominantou zá-
mečku Jabloňka. Vstupy do území a peší cesty jsou pouze na 
vrcholu ostrohu. Doporučujeme prověřit možnost dalšího 
propojení a navázání na okolní území (lokalita Troja a Troj-
ská brána). Na území je vymezený přírodní park.

6

Jablůňka

6/

rozloha 7.5 ha
Praha 7, 8

samostatná lokalita jablůňka
 zátěž neurčena / transformační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Hercovka

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (3 310 / 7 439)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 2

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Hercovka se nachází na jižním zatravněném svahu s  původ-
ním ovocným sadem uprostřed zastavěné lokality. Území je 
poměrně dobře prostupné, především severojižním směrem 
propojující obytnou lokalitu Hercovka s Vltavou, významným 
propojením je ulice U Hercovky, která je ve spodní částí pou-
ze pěší stezkou. Pro záměr nového paralelního propojení je již 
vydané územní rozhodnutí. Na hranici území, na hraně svahu 
prochází podélná pěší stezka, která vede skrze neoplocenou za-
hrádkovou osadu. Území přímo navazuje na park Na Dlátěnce 
a na jihu na Bílou Skálu. Doporučujeme rekultivaci zanedbané-
ho sadu, doplnění a úpravu cestní sítě. Území je dostupné MHD 
(autobusem) pouze ze severu a jihu lokality.

7

rozloha 5,2 ha
Praha 8

součást lokality kuchyňka / hercovka 
zátěž obytná / transformační

Hercovka

7/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Bílá skála

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 209 / 1 984)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 20

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Bílá Skála se nachází na jižní části významného zalesněného 
vrcholu nad levým břehem Vltavy a tvoří pohledově expono-
vaný svah. Základní cestní síť je založena na rovinaté části 
ze severu území, kterou doporučujeme doplnit o další stezky 
minimálně do terénní hrany a dále na jihovýchodě až k řece. 
Rekreační potenciál může podpořit rekultivace celého území. 

8

rozloha 14 ha
Praha 8

samostatná lokalita bílá skála
 zátěž neurčena / transformační

Bílá Skála

8/

250 m0

!

!

!!!
!!!

!!!

!!! !!!
!!! !!!

!!!

!!!

!!!
!!!

!!!

!!!

!! !! !! !
!

!!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!!! !! !!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!
!! !!!! !!!! !! !!!!!! !!!

!! !! !!!! !!!!!!!!! !! !! !! !! !! !! !!

!!
!!!!

!! !! !!!!!! !!!!
!!!! !!!

!!!!! !!!!!
!!!!

!! !!!!!
!!!!!! !!!!!! !! !!!!! !!!!! !!! !!!!!!!!!!! !! !!

!!
!! !! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!! !!!!! !! !!!!!! !!!!!

!!! !!! !!!!! !!
!!! !! !!! !!!!!!

!!!
!!! !!!!!!!!!!! !! !!!

!!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!
!!!!!! !!!!!! !!! !!!!! !!

!!!!! !!!!!
!!!!!! !!!! !!!!!!!!!! !!!!! !!! !!! !!

!! !!!!!! !!!!!
!!! !!!

!! !!!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!! !!! !!!! !!! !!!!! !!!!!
!!! !!!!!

!! !!!! !!! !!!
!!!!!! !!! !!!!! !! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!! !!! !!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!! !! !!!!!!!! !!!!!

!! !!! !!!!! !!!!!! !!!!! !!!! !!!!! !!!!!! !!!!! !!!!!!! !!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!
!!! !!

!

!

!!!

!!! !!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!!
!! !

!
!!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!!!!! !!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!

!! !!!! !!!! !! !!!!!! !!!!! !! !!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!
!!
!!!!

!! !! !!!!!! !!!!
!!!! !!!

!!!!! !!!!!
!!!!

!! !!!!!
!!!!!! !!!!!! !! !!!!! !!!!! !!! !!!!!!!!!!! !! !!

!!!! !! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!! !!!!! !! !!!!!! !!!!!
!!! !!! !!!!! !!!!! !! !!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!! !! !!! !!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!! !!!!! !!

!!!!! !!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!! !!!!! !!! !!! !!!! !!!!!! !!!!!!!! !!! !! !!!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!!! !!! !!!! !!
!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! !!! !!!! !!! !!!! !!!!!! !!!!

!!!!!!!! !!!! !!!
!!!!!! !!!!!

!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!
!!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (5 134 / 16 440)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 2

celkem 14

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Okrouhlík se nachází na západním příkrém zalesněném sva-
hu, navazuje na park Okrouhlík a na obytné lokality Akademie 
věd a Na Stírce s převažující zástavbou bytových domů. Tvoří 
pohledově exponovaný svah. Na části území se nachází fun-
gující zahrádková osada. Cestní síť je poměrně rozvinutá, do-
poručujeme ji v rámci revitalizace zkvalitnit a doplnit o další 
cesty a propojení především severojižního směru v návaznosti 
na veřejná prostranství okolních lokalit. V  území se nachází 
dětské hřiště. Není dostupné MHD. Rekultivace a prostupnost 
s dalšími nástupy do území může umocnit rekreační potenciál.

9

rozloha 12 ha
Praha 8

samostatná lokalita okrouhlík
 zátěž neurčena / transformační

Okrouhlík

9/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Mazanka

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

4 (10 192 / 18 469)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 1

celkem 4

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

dostupnosti a deficity parků
20 000 - 50 000 ob/ha
2 000 - 5 000 ob/ha
1 - 200 ob/ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Mazanka se nachází podél Prosecké radiály. Jedná se o mírně 
svažité zatravněné území s  náletovou vegetací. Území není 
dostupné MHD, ale je velmi dobře napojeno na severojižní 
radiálu. Při rozvoji území je nutné zachovat prostupnost v ná-
vaznosti na obytnou lokalitu Nad Mazankou. 
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10/

rozloha 9,4 ha
Praha 8

samostatná lokalita mazanka
 zátěž neurčena / transformační

Mazanka

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Prosecké skály

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (5 584 / 16342)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 2

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Prosecké skály se nachází na jižním, poměrně prudkém svahu 
v návaznosti na obytné lokality. Tvoří pohledově exponovaný 
svah. Součástí lokality je fungující zahrádková osada. Základní 
cestní síť je poměrně rozvětvená, doporučujeme doplnit o vstu-
py v  jihozápadní a  severní části území. Posílení rekreačního 
potenciálu může umocnit rekultivace území a doplnění mobi-
liáře. Území je napojeno ze dvou míst na MHD. Městská část 
i místní občanské sdružení považují území za stávající park. 

11

rozloha 18 ha
Praha 8, 9

samostatná lokalita prosecké skály
 zátěž neurčena / transformační

Prosecké skály

11/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Vinice Máchalka

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

4 (11 771 / 24 862)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 3

celkem 21

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Vinice Máchalka se nachází na jižním pohledově exponova-
ném zalesněném svahu, na části území je fungující vinice. 
Základní cestní síť doporučujeme doplnit o další stezky, pře-
devším severojižním směrem a ze severu území otevřít a zpří-
stupnit pro obytnou lokalitu Starý Prosek a  Nad Krocínkou, 
vhodné je prověření možnosti vstupu přes železnici z jihu. Do-
poručujeme navázat na Prosecké skály a vytvořit tak vzájemné 
propojení. Navrhujeme kultivaci celého prostoru, zlepšení pro-
stupnost území a doplnění základním mobiliářem.  Je vhodné 
využít potenciál železnice procházející po celé jižní hraně úze-
mí pro zlepšení dostupnosti. Obslužnost MHD je dostatečná. 
Městská část podporuje přeměnu území na krajinný park. Je 
vhodné prověřit možnost zastavění RD podél ulice Prosecká.
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rozloha 42 ha
Praha 8, 9

samostatná lokalita Vinice Machálka
 zátěž neurčena / transformační

Vinice Máchalka
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (5504 / 7158)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 3

úses 2

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 3

celkem 21

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Klíčov je vymezen na jihu železnicí, ze severu Městským okru-
hem - Kbelská. Nachází se na jižním pohledově exponovaném 
svahu. Doporučujeme využít rekreační potenciál krajinného 
parku především v  návaznosti na sousedící transformační 
lokality Kolbenova a Cukrovar Vysočany a vytvořit chybějící 
propojení. Vnitřní síť stezek je nutné upravit a doplnit o nové 
cesty, především v příčné směru a vytvořit vstupy ze západu 
od obytné lokality Nad Krocínkou a do volné krajiny na seve-
ru.  Území doporučujeme řešit komplexně. Městská část pod-
poruje záměr pro vybudování parku.

13

rozloha 45 ha
Praha 9

samostatná lokalita klíčov
 zátěž neurčena / transformační

13/
Klíčov
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

U Rokytky I.

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

4 (7 783 / 13 168)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území tvoří nivu Rokytky v návaznosti na transformační úze-
mí Kolbenova a obytnou lokalitu Harfa. Podél potoka je nut-
né zachovat prostupnost pro pěší a vytvořit tak nový lineární 
park  napojený na sousední obytné lokality. Na části území 
se nachází zahrádková osada, která je určená k transformaci. 
Městská část revitalizaci údolí Rokytky podporuje. 

14

rozloha 21 ha
Praha 9

součást lokality U Rokytky 
 zátěž neurčena / transformační

U Rokytky I.

14/
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

U Rokytky II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 563 / 2 458)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 0

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  transformační území bývalé kolonie, které je ur-
čeno k  zástavbě. Navazuje na transformační lokalitu Kolbe-
nova. Je vhodné zachovat prostupnost k novému lineárnímu 
parku podél potoka Rokytka. Území je nutné řešit v kontextu 
okolních lokalit. Domníváme se, že deficit daného místa sniží 
celková revitalizace okolí Rokytky. 

15

rozloha 11 ha
Praha 9

součást lokality U Rokytky
 zátěž neurčena / transformační

U Rokytky II.

15/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 455 / 5 481)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 4

úses 4

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 3

celkem 17

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází v údolí potoka Rokytka, součástí je Hořejší 
rybník a zalesněný ostroh, pohledově exponovaný svah. Na-
vazuje na transformační lokalitu U  Rokytky, doporučujeme 
vytvořit napojení na lokalitu novou stezkou a zajistit tak pro-
stupnost podél potoka. Území je na jihu vymezeno železnicí 
a na východě Městským okruhem. Na jihu ve svažité části je 
vhodné vytvořit nové cestní sítě v návaznosti na park Aloisov. 
Na území je vymezený přírodní park.

16

rozloha 28 ha
Praha 9

součást lokality Hořejší rybník
 zátěž neurčena / transformační

Hořejší rybník

16/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Údolí Rokytky 

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (975 / 3 871)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 4

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází v údolí Rokytky navazující na východě na Kyj-
ské rybníky. Je obklopeno obytnými lokalitami Kyje a Za Horou  
a  na severu se nachází transformační území podél želez-
nice. Kolem potoka doporučuje zachovat prostupnost a  vy-
tvořit tak fungující lineární park v  rámci zeleného koridoru  
Vítkov   -  Klánovický les. Na východě lokality se nachází 
fungující zahrádková osada, která je určená k  transformaci.  
Na území je vymezený přírodní park.

17

rozloha 15 ha
Praha  9, 14

samostatná lokalita Údolí Rokytky
 zátěž neurčena / transformační

Údolí Rokytky

17/
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Kyjské skleníky

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (311 / 1448)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 3

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o opuštěné místo bývalých skleníků, transformační 
území určené k zástavbě. Na východě je částečně využívá-
no pro účely bydlení. Nachází se zde funkční zahrádková 
osada.  Na severu je vymezeno železnicí, z jihu navazuje na 
údolí potoka Rokytka a ze západu je ohraničeno Městským 
okruhem, ulicí Průmyslová. Napojení na MHD chybí. Dopo-
ručujeme zachovat a zkvalitnit přístup k potoku a podélné 
propojení od parku Smetanka ke Kyjským rybníkům. Na 
území je vymezený přírodní park.

18

rozloha 11 ha
Praha 14

samostatná lokality Kyjské skleníky
 zátěž neurčena / transformační

Kyjské skleníky

18/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Lísková

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (178 / 1 272)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 1

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  území bývalé kolonie, částečně zastavěné volně 
rozmístěnými domy obklopené náletovou vegetací.  Na severu  
a západě je vymezeno železnicí, z jihu navazuje na údolí potoka 
Rokytka a z východu je ohraničeno Městským okruhem, ulicí 
Průmyslová. S  územím Kyjských skleníků je propojeno pěší 
stezkou pod okruhem. Při rozvoji území je nutné zachovat, pří-
padně doplnit přístup k potoku a podélné propojení od parku 
Smetanka ke Kyjským rybníkům. Území není vhodně obslou-
žené MHD. Chybí uliční síť, je založena pouze podélná nezpev-
něná cesta. Vzhledem k  charakteru zástavby okolních lokalit  
a blízkosti krajinných prvků doporučujeme výstavbu menšího 
měřítka se zátěží obytnou. Na území je vymezený přírodní park.

19

rozloha 5 ha
Praha 9

součást lokality Hořejší rybník
 zátěž neurčena / transformační

Lísková

19/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Smetanka

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (602 / 1291)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 20

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Smetanka se nachází na zalesněném ostrohu nad potokem Ro-
kytka, představuje tak pohledově exponovaný svah. Na vrcho-
lu je vytvořena základní pěší cestní síť, kterou doporučujeme 
upravit a doplnit o nové stezky a vytvořit tak nové vstupy do 
území z prostoru od potoka. Na části území se nachází zahrád-
ková osada. Městská část území vnímá jako stabilizovaný park. 
Pro vyšší využití rekreačního potenciálu doporučujeme prostor 
upravit se zachování přírodě blízkého charakteru. Z východu 
je lokalita vymezena železnicí.  Dostupnost MHD je omezená.  
Na území je vymezený přírodní park.

20

rozloha 28 ha
Praha 9

samostatná lokalita Smetanka
 zátěž neurčena / transformační

Smetanka

20/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Za Mosty

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (330 / 877)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 7

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Za Mosty je transformačním územím, které navr-
hujeme k  zástavbě. Severní hranici tvoří protékající po-
tok Rokytka, při rozvoji území doporučujeme zachovat 
přístup k  vodě a  zajistit pěší propojení mezi Smetankou  
a Na Táboře. Z jihu je území napojeno na ulici Českobrodská, 
dopravní obsloužení je dobré. Doporučujeme novou zástavbu 
respektující vesnický charakter menšího měřítka s  obytnou 
zátěží okolních lokalit. Domníváme se, že deficit daného mís-
ta sníží revitalizace okolí Rokytky a sousedních ploch měst-
ských džunglí s lepšími předpoklady k přeměně na park. 

21

rozloha 5 ha
Praha 9

součást lokality Na Táboře
 zátěž neurčena / transformační

Za Mosty

21/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 ( 283 / 870)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 0

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Před Mostem se nachází v mírném zalesněném svahu 
a  je přímo napojené na přírodní lokalitu Na Táboře. Doporu-
čujeme doplnit a upravit cestní síť a zajistit tak především se-
verojižní propojení v návaznosti na Smetanku a potok Rokytka. 
Městská část území považuje za krajinný stabilizovaný park. 
Řešení by tento charakter mělo respektovat. 

22

rozloha 3 ha
Praha 9

součást lokality  Na táboře
 zátěž neurčena / transformační

Před Mostem

22/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (789 / 1419)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 14

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází na pohledově exponovaném severním sva-
hu. Je přímo napojeno na území Před Mostem, bariéru před-
stavuje ulice Českobrodská. Síť cest je vhodné doplnit a celé 
území tak zpřístupnit.  Městská část území považuje za kra-
jinný stabilizovaný park. 

23

rozloha 6 ha
Praha 9

součást lokality Na Táboře
 zátěž neurčena / transformační

Na Táboře

23/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Na Vinici

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 602 / 10198)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 3

celkem 19

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází na pohledově exponovaném zalesněném 
jižním svahu a  přímo navazuje na sousední Višňovku přes 
fungující zahrádkovou osadu. Cestní síť je velmi řídká, dopo-
ručujeme vytvořit nové stezky propojující území s Višňovkou 
na západě a na jihu se Smetankou a potokem Rokytka. Měst-
ská část podporuje transformaci plochy na krajinný park.  
Jedná se o území s vymezeným přírodním parkem.

24

rozloha 10 ha
Praha 9

součást lokality Vinice
 zátěž neurčena / transformační

Na Vinici

24/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (3 478 / 8 867)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 4

celkem 18

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Višňovka I. se nachází na mírném kopci svažujícím se jižně  
k obytné lokalitě Pod Višňovkou a na severu k transformační 
lokalitě Na Šancích. Jedná se o  původní ovocný sad. V  rám-
ci řešení doporučujeme podpořit napojení na Smetanku a na 
západě na Vítkov. Toto propojení je součástí zeleného koridoru 
Vítkov - Klánovický les. Je vhodné vytvořit nové vnitřní severo-
jižní stezky a doplnit stávající cestní síť. Městská část podporuje 
přeměnu plochy na krajinný park. Po realizaci záměru dojde ke 
snížení deficitu parků v okolních transformačních lokalitách.

25

rozloha 17 ha
Praha 9

součást lokality Višňovka
 zátěž neurčena / transformační

Višňovka I.

25/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 416 / 3 353)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 2

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Višňovka II zajišťuje přírodní propojení severojižním směrem 
s Malešickou strání, převažuje náletová vegetace, na části úze-
mí vzrostlé stromy. Doporučujeme vytvoření nových stezek 
a vstupů z okolních obytných lokalit a umožnění napojení na 
Smetanku. Městská část považuje území za stabilizovaný park, 
doporučujeme proto plochu kultivovat a zajistit lepší prostup-
nost. Dopravní obslužnost zajišťuje ulice Českobrodská.

26

26/

rozloha 10 ha
Praha 9

součást lokality Višňovka
 zátěž neurčena / transformační

Višňovka II.

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (268 / 419)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 9

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Višňovky III je zanedbaný oplocený areál s  náletovou 
vegetací. Doporučujeme plochu k zástavbě. Při rozvoji je nutné 
požadovat zachování prostupnosti mezi Višňovkou a Malešic-
kou strání.  Území je napojeno na ulici Českobrodská, na jihu je 
vymezeno železnicí. 

27

rozloha 3 ha
Praha 9

součást lokality Višňovka
 zátěž neurčena / transformační

Višňovka III.

27/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (6 612 / 18 941) 

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 2

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Lesopark Malešická stráň se nachází na severním svahu 
a  navazuje na obytnou lokalitu Staré Malešice s  transfor-
mačními plochami pro bytové domy. Základní pěší cestní síť 
je založená, chybí však propojení severojižním směrem od 
městského parku v Malešicích do Višňovky. V současnosti je 
území zanedbané a rekreační potenciál není dostatečně vyu-
žitý. Městská část požaduje revitalizaci parku a okolí opuště-
né železniční trati směrem k Nákladovému nádraží a vytvo-
ření nového lineárního parku.

28

rozloha 19 ha
Praha 10

součást lokality Malešická stráň
 zátěž neurčena / transformační

Malešická stráň

28/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Heldova I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 315 / 3 518)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o zanedbané území s náletovou vegetací. Při rozvoji 
by nová výstavba se zátěží obytnou nebo rekreační měla re-
spektovat charakter zástavby v lokalitě Staré Malešice. Území 
je na východě vymezeno železnicí, doporučujeme zachovat 
peší prostupnost k botanické zahradě. Deficit parků sníží pře-
měna sousední městské džungle Heldova II. na park. Důleži-
tou rekreační plochou je i sousední sprotovní fotbalové hřiště. 

29

rozloha 1 ha
Praha 10

součást lokality Staré Malešice
 zátěž obytná / stabilizovaná

Heldova I.

29/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Heldova II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 868 / 3 888)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 8

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  plochu zanedbaného parku v  přímé návaznosti 
na bytové domy. Doporučujeme park revitalizovat a  zajistit 
propojení s botanickou zahradou podél železnice.  Plochu lze 
přičlenit k parku ve volné zástavbě. Nový park tak částěčně 
pokryje deficit parků v území. 

30

rozloha 0,6 ha
Praha 10

součást lokality Staré Malešice
 zátěž obytná / stabilizovaná

Heldova II.

30/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (66 / 15 121)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 2

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 9

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází podél ulice Broumarská, jedná se přede-
vším o území transformační. Při rozvoji je nutné respektovat 
charakter okolní zástavby, především vesnické lokality Staré 
Kyje a zakomponovat do nové struktury přírodní prvky - Kyj-
ský rybník s Rokytkou. Městská část požaduje nízkopodlažní 
zástavbu v návaznosti na rezidenční čtvrť Kyjí, je plánované 
zklidnění dopravy na problematické komunikaci. Území je 
součástí přírodního parku.

31

rozloha 13 ha
Praha 14

součást lokality Kyje/Horní počernice / Staré kyje 
zátěž rekreační/obytná / stabilizovaná

Čihadla

31/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Za Dráhou I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park (k řešení)

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 691 / 1 987)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 1

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Lesopark Za dráhou I  navazuje na jižní lesopark Za dráhou 
II, oddělen je mimoúrovňovou Jižní spojkou. Území je ovliv-
něno okolními produkčními průmyslovými lokalitami, 
které park izolují od obytných lokalit s  deficity parků. Bari-
éru mezi obytnou lokalitou Skalka představuje železnice.  
V území je plánované dokončení Městského okruhu s mimo-
úrovňovou křižovatkou. Je nutné, aby navrhované dopravní 
řešení respektovalo souvislosti krajinné struktury ve městě 
a zajistilo pěší propojení jižní a severní části nového metro-
politního parku. Řešení musí území kvalitně napojit na okol-
ní obytné lokality a překonat případné bariéry. Městská část 
chce v současnosti území revitalizaci a zpřístupnit.

32

rozloha 25 ha
Praha 10

součást lokality Za Dráhou
 zátěž neurčena / transformační

Za Dráhou I.

32/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Za Dráhou II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (234 / 262)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 7

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území oddělující průmyslovou oblast v  Malešicích od Jižní 
spojky. Území doporučujeme zastavět strukturou, která na-
váže charakterem na průmyslový areál. MČ požaduje, aby 
navrhovaná zástavba provozem nevyžadovala nadměrnou 
dopravní zátěž.

33

rozloha 7 ha
Praha 15

součást lokality Hostivařská průmyslová oblast
 zátěž produkční / stabilizovaná

Za Dráhou II.

33/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Za Dráhou III.

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 933 / 6 011)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 1

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území navazuje na průmyslovou oblast Malešice. Nachází se 
v oblasti, kde je z hlediska kompozice deficit významnějšího 
parku, navrhujeme tak nový park metropolitního významu. 
Území Za Dráhou III je převážně zalesněná plocha. Od obytné 
zástavby je území odříznuto železničními tratěmi a Jižní spoj-
kou. Tyto bariéry je v návrhu nutné překonat a území napojit 
na okolní veřejná prostranství. Nevýhodou je, že území je pře-
vážně vlastněno soukromými subjekty. 

34

rozloha 41 ha
Praha 15

součást lokality Za Dráhou 
zátěž neurčena / transformační

34/
Za Dráhou III.
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 180 / 4 594)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 2

celkem 15

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Pražský triangl navazuje na přírodní plochu Za Dráhou III, kte-
rou navrhujeme přeměnit v nový metropolitní park. Je vhodné 
plochy vzájemně propojit a vytvořit nové pěší cesty, především  
v návaznosti na obytnou lokalitu Na Groši. Území je ohraničeno 
železničními tratěmi tvořícími bariéru, na optimalizaci trati je 
vydané územní rozhodnutí.  Plochou protéká Slatinský potok. 
Jedná se o poměrně zanedbané území  se vzrostlou vegetací. 

35

Pražský triangl

rozloha 5 ha
Praha 15

součást lokality Za Dráhou 
zátěž neurčena / transformační

35/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Trojmezí

 

I.

00 500 m



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (3 363 / 39 956)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 3

úses 2

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 1

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Trojmezí je téma, na které se hledá léta odpověď. 
Městská část na nátlak místních občanů projevila zájem 
vykoupit část pozemků starého sadu od soukromého maji-
tele. Takřka celé území je totiž rozprodáno soukromým in-
vestorům, kteří chtějí v území stavět. Trojmezí I. představuje  
poměrně hodnotné území kolem potoka Botiče s historickou 
usedlostí Toulcův dvůr, které navazuje na rekreační oblast 
Hamerského rybníka. Součástí řešeného území Torjmezí I. 
je i jižní plocha s protékajícím Košířským potokem a Košíř-
skými nádržemi, kde je již založené dětské hřiště. Obyvatelé, 
kteří trpí deficitem parků, žijí zejména na severu a severozá-
padu území v modernistických sídlištích. Na části území je 
vymezený přírodní park. 
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rozloha 145 ha
Praha 10, 15, 11

samostatná lokalita Trojmezí
 zátěž neurčena / transformační

Trojmezí I.

36/
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Trojmezí

 

II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 8

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Trojmezí II je rozděleno na dvě části, na severu je tvo-
řeno RD a zahrádkovou osadou, větší, jižní část je v součas-
nosti pole. Platný územní plán z  roku 1999 počítá s  trans-
formací v  obytnou lokalitu. V  rámci transformace území 
doporučujeme doplnit kvalitnější pěší propojení s okolními 
obytnými lokalitami a  navázat tak na jejich veřejná pro-
stranství. Deficit parků pokryje sousední městská džungle.

37

rozloha 43,3 ha
Praha 10

součást lokality Staré Záběhlice
 zátěž obytná / stabilizovaná

Trojmezí II.

37/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Sady na Slatinách

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park (k řešení)

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (4 209 / 5 201)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Velké transformační území Na Slatinách zahrnuje přírod-
ně cenné okolí potoka (přítok Botiče) s  pozůstatky starých 
sadů.  V rámci transformace území v obytnou čtvrť doporu-
čujeme využít potenciál okolí potoka k  rekreaci.  Konflikt  
v rozhodování způsobuje fakt, že část území je také rezervou 
pro silniční komunikaci.

38

rozloha 7 ha
Praha 10

součást lokality Slatiny
 zátěž obytná / transformační

Sady na Slatinách

38/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Reitknechtka

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (4 429 / 14 004)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Zanedbané území Reitknechtky je pohledově exponovaný 
svah bezprostředně navazující na několik škol a údolí potoka 
Botiče. Území je neprostupné a neudržované. V rámci revita-
lizace je nutné podpořit prostupnost území z ulice Družstevní 
ochoz do ulice Pod Vršovickou vodárnou I. Nevýhodou je sou-
kromé vlastnictví.

39

rozloha 4 ha
Praha 4

součást lokality Michle / Reitknechtka
 zátěž neurčena / transformační

Reitknechtka

39/

250 m0



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 676 /  17 920)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 9

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Pohledově exponovaný svah pod Kongresovým centrem na 
Vyšehradě navazuje na park Bělka. Topograficky a  kompo-
zičně je přirozenou liniovou spojnicí mezi ostrohem Vyšehra-
du a parkem Fidlovačka. V rámci revitalizace doporučujeme 
propojení v tomto směru podpořit. Území je neprostupné i ve 
směru od ulice Čiklova ke Kongresovému centrum, které do-
poručujeme také posílit.

40

rozloha 2 ha
Praha 4

součást lokality Nusle
 zátěž obytná / stabilizovaná

Čiklova I.

40/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 852 / 13 843)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Svah vizuálně navazuje na svah pod Kongresovým centrem. 
Oba lineární celky jsou odděleny ulicí Čiklova, která je v dů-
sledku neprostupnosti svahů a jejich následným nevyužívá-
ním izolovaná. Území slouží zároveň jako clona od železnič-
ní tratě. Doporučujeme místo rozvíjet zástavbou blokového 
charakteru a  v  neposlední řadě navázat na nedokončenou 
řadu činžovních domů v ulici Slavojova/Čiklova a aktivizo-
vat tak severní stranu ulice. Deficit území pokryje revitaliza-
ce městské džungle Čiklova I. 

41

41/
Čiklova II.

rozloha 1 ha
Praha 4

součást lokality Nusle
 zátěž obytná / stabilizovaná

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Vnislavova

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 8 515)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území kompozičně navazuje na Lumírovy sady a  park Foli-
manka, mezi nimiž spolu se železniční tratí vytváří neprostup-
nou bariéru. Nová zástavba by měla umožnit pěší prostupnost 
a vhodné propojení obou parků i přes železniční trať. 

42

42/
Vnislavova

rozloha 0,3 ha
Praha 2

součást lokality Nusle
 zátěž obytná / stabilizovaná

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (246 / 1 259)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 2

celkem 7

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území sousedí s  Husovým náměstím a  městská část v  pod-
kladech, které poskytla pro zpracování MPP uvedla, že v této 
ploše chce vybudovat nový park. Plocha je ovšem oddělena 
ze severo-západu od okolní struktury zástavby bariérou sil-
nic s  kruhovým objezdem. Nevýhodou také je, že území je 
spoluvlastněno MČ se soukromým subjektem. Při revitalizaci 
území je nutné vyřešit zapojení plochy do širšího okolí a vyře-
šit její návaznost na transformační území na východě.  

43

rozloha 0,5 ha
Praha 22

součást lokality Uhříněves
 zátěž obytná / stabilizovaná

Přátelství

43/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Zámek Petrovice

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 2 148)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Transformační území, historické budovy zámku se zámeckou 
zahradou, je velkým potenciálem pro rekreační využití. Vyža-
dovaná revitalizace by měla zohlednit historické souvislosti 
komplexu. Objekt se zahradou je v soukromém vlastnictví fy-
zické osoby. Městská část v podkladech, které nám poskytla 
pro zpracování MPP, uvedla, že území plánuje revitalizovat  
a obnovit zámecký park. 

44

rozloha 3 ha
Praha Petrovice

součást lokality Petrovice
 zátěž obytná / stabilizovaná

Zámek Petrovice

44/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

U Verneráku I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 7 305)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 2

celkem 8

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území U Verneráku I. bezprostředně navazuje na výstavbu 
nových RD lokality Nad Vernerákem a  transformační úze-
mí u  VŠ kolejí. Deficit parků pokryje nově navržený park 
U  Verneráku II, který vnímáme jako významný rekreační 
potenciál. Proto navrhujeme tuto část zastavět v návaznosti 
na charakter zástavby RD Nad Vernerákem. Řešení by mělo 
zachovat prostupnost územím mezi Hornomlýnským rybní-
kem a lokalitami Nad Vernerákem a Koleje Jižní město.    

45

rozloha 4 ha
Praha Kunratice

součást lokality Nad Kunraticemi
 zátěž neurčena / transformační

U Verneráku I.

45/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

U Verneráku II.

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 ( 46 / 8 101)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 17

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Okolí Hornomlýnského rybníka a břehy na něj navazujících 
potoků jsou významným rekreačním potenciálem propoju-
jícím Kunratický les a  Hrnčířskou rybniční soustavu. Do-
poručujeme tento potenciál využít a  podpořit dostupnost  
a prostupnost území. Řešení by mělo zajistit propojení loka-
lity Kunratice (ulice Úhlavská) a transformační lokality ZO 
Kunratice (ulice Na Knížce) a lokality Nad Vernerákem (nové 
kolonie RD). Výhodou jsou majetkoprávní vztahy (většinu 
území vlastní Hl. m. Praha). 

46

rozloha 9 ha
Praha Kunratice

součást lokality Nad Kunraticemi
 zátěž neurčena / transformační

U Verneráku II.

46/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#
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0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (962 / 10 413)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  zemědělskou plochu pole oddělující zástavbu za-
hradních měst lokalit Libuš a  Kunratice. Navrhujeme vzá-
jemné propojení obytných lokalit nově vzniklým liniovým 
parkem a podpořit tak prostupnost území. Na severu území 
vytváří bariéru areál Ústavu Akademie věd, bylo by vhodné 
areál částečně zpřístupnit a  zajistit tak propojení severojiž-
ním směrem k ulici Dobronické. Nově vzniklý park pomyslně 
propojuje Kunratický les a  nově vznikající parkové úpravy 
v zástavbě nových RD u ulice V Jezírku. 

47

rozloha 4,3 ha
Praha kunratice / Libuš

součást lokality  Pole u Libuše 
 zátěž neurčena / transformační

47/
Libuš

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

#
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#
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0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 291 / 13 885)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Lokality Jalový dvůr je bezprostředně obklopena převážně 
sídlištní výstavbou, která generuje velkou poptávku po par-
ku. Jedná se o brownfield s deficitem parků a proto ho navr-
hujeme na park přeměnit, především pokud dojde k transfor-
macím okolních lokalit. Výhodou území jsou majetkoprávní 
vztahy (vlastník je Hl. m. Praha). 

48

rozloha 10,6 ha
Praha 4

součást lokality Jalový dvůr
 zátěž neurčena / transformační

Jalový dvůr 

48/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Bohdalec - Tyršův vrch tvoří pohledově exponovaný 
zalesněný svah. Oba kopce jsou vzájemně odděleny železnicí, 
Bohdalec se svažuje od obytné lokality Na Bohdalci, Tyršův 
vrch se zvedá nad obytnou lokalitou Michle.  Doporučujeme 
území kultivovat, doplnit vnitřní cestní síť a vhodněji tak na-
pojit budoucí park na okolní obytné lokality. Městská část po-
žaduje lepší propojení obou ploch přes transformační území 
se železnicí. 

49

rozloha 21 ha
Praha 10

samostatná lokalita Bohdalec — Tyršův vrch
 zátěž neurčena/ transformační

Bohdalec — Tyršův vrch

49/

250 m0



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 ( 44 / 2 771)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Pohledově exponovaný svah je jedním ze soustavy fragmen-
tů Brdské vrchoviny prostupující do Prahy. Lesnaté území 
je obklopeno zástavbou zahradních měst. Jedná se o lokální 
biocentrum soustavy územního systému ekologické stabi-
lity.  Doporučujeme území lépe zprostupnit a propojit ulice 
Nad Lesem a V Hodkovičkách.

50

rozloha 7 ha
Praha 4

samostatná lokalita V Hodkovičkách
 zátěž neurčena / transformační

V Hodkovičkách

50/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 0)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 3

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o starý zanedbaný sad v obytné lokalitě zahradního 
města, bezprostředně v návaznosti na nově vznikající byto-
vé domy. PUP 1999 tuto plochu navrhnul jako OB - A  (by-
dlení). Případný rozvoj musí respektovat charakter okolní 
zástavby. V rámci řešení území je nutné zajistit prostupnost 
územím z  Ulice Dolnocholupická (zastávky Baba) do ulice 
Československého exilu (zastávka Platónova). 

51

rozloha 0,7 ha
Praha 12

součást lokality Čechova čtvrť
 zátěž obytná / stabilizovaná

Třešňový sad

51/

250 m0



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (510 / 1 148)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 4

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jižní mírně svažitý pozemek Nad Žlábkem s vodní plochou je 
v návaznosti na břehy Lipenského rybníka velkým potenciá-
lem pro nový park v území mírného deficitu parků. Doporu-
čujeme doplnit mobiliář a napojit cestní síť na okolní veřejná 
prostranství.

52

rozloha 0,5 ha
Praha Lipence 

součást lokality Lipence
 zátěž obytná / stabilizovaná

Nad Žlábkem

52/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

U rybníka 

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (652 / 1532)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Okolí rybníka v Lipencích je přírodně hodnotné území. Do-
poručujeme zkultivovat a  zpřístupnit břehy rybníka a  jeho 
bezprostřední okolí. Bylo by vhodné doplnit mobiliář a na-
pojit cestní síť na okolní veřejná prostranství 

53

53/
U Rybníka

rozloha 0,1 ha
Praha Lipence

součást lokality Lipence
 zátěž obytná / Stabilizační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Habrová

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (73 / 6 545)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 4

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 2

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Převážně zalesněný pohledově exponovaný svah odděluje Ba-
rrandovskou spojku od lokality Starý Barrandov. Bezprostřed-
ně navazuje na zahrádkovou osadu. Doporučujeme zlepšit pro-
stupnost územím a vhodně ho napojit na okolní lokality

54

rozloha 15 ha
Praha 5

součást lokality Habrová
 zátěž neurčena / transformační

Habrová

54/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 1 386)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je částečně kultivovaný, prokácený, svah tvořící pohle-
dová záda solitérní budově u zastávky MHD Hlubočepská. Do-
poručujeme podpořit parkový charakter v návaznosti na pří-
padnou solitérní výstavbu. Oceňujeme jeho základní údržbu.

55

55/

rozloha 0,5 ha
Praha 5

součást lokality Pod Školou
 zátěž neurčena / transformační

Pod Školou I.

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 1782)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 0

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je pohledově exponovaný zalesněný svah navazující 
na svah Pod Školou III., ale oddělený bariérou jednokolejné 
dráhy železnice. Svah je součástí systému územně ekologic-
ké stability. Vytváří horizont podtrhávající panorama vilové 
zástavby na Žvahově, proto se domníváme, že by měl zůstat 
nezastavěný. Doporučili bychom zlepšit prostupnost územím, 
doplnit mobiliář a napojit cestní síť na okolní zástavbu. Území 
tvoří bariéru mezi ulicí Pod Žvahovem a tramvajovou zastáv-
kou, v návrhu je nutné vyřešit kvalitnější propojení. 

56

rozloha 7 ha
Praha 5

součást lokality Pod Školou
 zátěž neurčena / transformační

Pod Školou II.

56/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 955)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 1

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je svah navazující na území Pod Školou II., ale oddě-
lený bariérou jednokolejné dráhy železnice. Svah je součás-
tí systému územně ekologické stability. Doporučili bychom 
zlepšit prostupnost územím, doplnit mobiliář a napojit cestní 
síť na okolní zástavbu. Území tvoří bariéru mezi Hlubočepy 
a  tramvajovou zastávkou, v  návrhu je nutné vyřešit kvalit-
nější propojení. Domníváme se, že je možné uvažovat o indi-
viduální nové výstavbě podél ulice Hlubočepská, která bude 
respektovat charakter zástavby rodinných domů v  lokalitě 
Hlubočepy a Na Srpečku.

57

57/
Pod Školou III.

rozloha 4 ha
Praha 5

součást lokality Pod Školou
 zátěž neurčena / transformační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Pod Kesnerkou

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 5 359)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Zalesněný ostroh Pod Kesnerkou je pohledově exponovaný 
svah, který je nedílnou součástí výrazné topografie levé-
ho břehu Vltavy. Území je špatně prostupné a  nedostatečně 
napojené pěší cestní sítí na okolní zástavbu. Doporučujeme 
v území posílit potenciál pro využítí parku s výjimečným vý-
hledem. Je nutné zlepšit prostupnost územím a doplnit cestní 
síť s mobiliářem.

58

rozloha 14 ha
Praha 5

samostatná lokalita Pod Kesnerkou
 zátěž neurčena / transformační

58/
Pod Kesnerkou

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Svah u Radlické I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0/ 1814)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 4

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Proluka mezi budovou ČSOB a jednopodlažním areálem skla-
dovacích hal je nástupním místem do budoucího parku Na Far-
káně, a proto by v návrhu tohoto území měl být řešen kvalitní 
prostup do parku. Území je dobře obsloužené MHD. Navrhova-
ná zástavba doplňující řadu domů by měla posílit ulici Radlic-
kou jako městskou třídu. Výšková regulace zástavby musí být 
taková, aby ochránila pohledový jižní svah nového parku. 

59

rozloha1 ha
Praha 5

součást lokality Radlice
 zátěž produkční / transformační

Svah u Radlické I.

59/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Svah u Radlické II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 4 372)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Svah bezprostředně navazuje na území Na Farkáně a  spolu 
s ním spoluvytváří pohledový horizont. Liniový svah je stra-
tegickou zelenou linkou mezi ostrohem Měchurka (lokalita Ša-
lamounka) a  zalesněným ostrohem Pod Kesnerkou (potažmo 
parkem Santoška). Při řešení území je třeba tyto širší souvis-
losti zohlednit a podpořit pěší prostupnost mezi jednotlivými 
svahy a posílit jejich návaznost na okolní zástavbu a území tak 
aktivovat. Velmi důležitá je vazba území na ulici Radlickou.

60

rozloha 3 ha
Praha 5

součást lokality Radlice
 zátěž produkční / transformační

Svah u Radlické II.

60/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (43 / 5 672)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 1

celkem 9

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území na Farkáně bezprostředně navazuje na hřbitov Mal-
vazinky. Východní část území je registrovaným významným 
krajinným prvkem. MČ zde plánuje zbudovat nový park. Úze-
mí je pohledově exponovaným svahem, který se uplatňuje 
z ulice Radlická. Při řešení území je třeba zachovat prostup-
nost z  ulice Klímova podél zdi hřbitova do ulice Od Vysoké 
a  po vrstevnici do ulice Na Farkáně III. Napojení území na 
ulici Radlickou (budovu ČSOB s Kapličkou) je klíčové.
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61/
Na Farkáně

rozloha 6 ha
Praha 5

samostatná lokalita Na Farkáně 
zátěž neurčena / transformační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (78 / 12 858)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 15

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Husovy sady jsou jedním z pohledově exponovaných svahů 
(ostrohů) na levém břehu Vltavy na Praze 5. Navazují na lo-
kalitu zahradního města Cihlářka. Hnízda zahradních měst 
reagujících na výraznou topografii oddělené zarostlými svahy 
jsou pro tuto oblast charakteristické. Území je převážně vlast-
něno státem a městem. Svah navazuje na parkově upravené 
Husovy sady a ostroh Mrázovka. Součástí městské džungle je 
oplocený vojenský areál. Území je neprostupné a v rámci jeho 
řešení doporučujeme vytvořit nové propojení (schody) z ulic 
Nad Bertramkou do ulice Duškova a zkvalitnit propojení loka-
lity Cihlářka s ulicí Vrchlického/Duškova. 

62

rozloha 8 ha
Praha 5

samostatná lokalita Husovy sady
 zátěž neurčena / transformační

Husovy sady

62/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 7 470)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Zarostlý svah odděluje hnízdo zahradního města lokality Šmu-
kýřka od terasových domů lokality Měchurka. Doporučujeme 
zbytek svahu zastavět strukturou odpovídající charakteru výše 
zmíněných lokalit, tzn. zahradního města s ohledem na kom-
plikovaný terén (možné pokračovat v  řadě terasových domů 
okolo ulice U  Vojanky). V  území chybí propojení ulice Pod 
Šmukýřkou a Nad Turbovou a doplnění chybějícího úseku uli-
ce U Vojanky. Propojení obou lokalit (ulic) přes svah by zvýšilo 
prostupnost území. Na území je vymezený přírodní park.

63

rozloha 3 ha
Praha 5

součást lokality Šmukýřka
 zátěž obytná / stabilizovaná

Pod Šmukýřkou I.

63/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 5 067)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 0

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území propojuje významné přírodní celky, stolovou horu 
Vidoule a soubor vrchů zahrnutých v lokalitě Šalamounka. 
Navrhujeme území s těmito celky koncepčně propojit, zvýšit 
jejich prostupnost, vybavenost pro aktivní využití pro sport 
a rekreaci a lépe území napojit na okolní zástavbu převážně 
obytné zátěže.  Na území je vymezený přírodní park.

64

rozloha 7 ha
Praha 5

součást lokality Šalamounka
 zátěž rekreační / stabilizovaná

Pod Šmukýřkou II.

64/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Radlická radiála

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba (k řešení)

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 13 904)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Lokalita Radlická radiála je územní rezervou pro komunika-
ci celoměstského významu. Městská část podporuje záměr 
v území vybudovat park, jehož zárodky se již vytvářejí v ná-
vaznosti na lokalitu Na Vidouli. Domníváme se, že vzhledem 
k  blízkosti rozsáhlého metropolitního parku Vidoule, není 
v tomto území další parková plocha tak velkého rozsahu po-
třeba a proto doporučujeme území zastavět.

65

rozloha 10 ha
Praha  13/5

samostatná lokalita U Butovic 
 zátěž neurčena / transformační

Radlická radiála

65/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (53 / 1017)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 3

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Nevyužívané území sousedí s  lokalitou zahradního města  
K Vidouli. V její blízkosti se nachází městská džungle Bavor-
ská s větším přírodním potenciálem, kterou spolu s MČ navr-
hujeme přeměnit v park.  Území navrhujeme zastavět struktu-
rou odpovídající charakteru lokality Bucharova.

66

rozloha 2 ha
Praha 13

součást lokality Bucharova 
zátěž neurčena / transformační

Šafránkova

66/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Bavorská 

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (278 / 5778)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Bavorská bezprostředně navazuje na obchodní dům 
Mobelix. Jeho největší hodnotou je vodní plocha. Městská část 
zde plánuje vybudovat nový park. Park místního významu by 
mohli využívat jak návštěvníci obchodního domu, tak obyva-
telé lokality Nové Stodůlky. Od této lokality území ovšem od-
děluje frekventovaná ulice Nárožní. Tuto bariéru by bylo nut-
né v návrhu potlačit a podpořit význam pěšího propojení mezi 
obytnou lokalitou a parkem, například širším přechodem na 
prahu.  Návrh parku by měl podpořit pěší propojenost území 
Bavorská a nedalekého Centrálního parku Stodůlky. 

67

67/
Bavorská

rozloha 2 ha
Praha 13

součást lokality Bucharova 
zátěž neurčena / transformační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 385 / 13 978)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 9

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území bezprostředně navazuje na historické jádro Stodů-
lek a sídliště Stodůlky. Ze sídliště Lužiny skýtá nezastavěná 
plocha průhled na vedutu historického jádra s  kostelem sv. 
Jakuba Staršího.  Ulice Oistrachova je bariérou v návaznosti 
na Centrální park Stodůlky. Území je dobře obsloužené MHD 
i technickou infrastrukturou. Jedná o plochu  "za humny" his-
torické zástavby venkovského charakteru, která má drobné 
měřítko s výškovou hladinou 2NP.  V rámci rozvoje území je 
nutné řešit prostupnost z historického jádra Stodůlek do sídli-
ště Lužiny a Centrálního parku Stodůlky. 

68

rozloha 1 ha
Praha 13

součást lokality Sídliště Stodůlky
 zátěž obytná / stabilizovaná

Stodůlky

68/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (2 531 / 5 594)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 2

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 1

celkem 5

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je dle PUP 1999 určeno k  zástavbě. Na jeho polovi-
nu je již vydané územní rozhodnutí pro výstavbu rodinných 
domů z roku 2013.  Zastavět doporučujeme i zbytek území, 
a to s ohledem na strukturu a charakter nově vzniklých RD. 
Novou síť komunikace a pěších cest je třeba v návrhu napojit 
na stávající veřejná prostranství a zachovat prostupnost úze-
mím. Na jihu prochází územím regionální biokoridor. Deficit 
parků v území pokryje revitalizovaná plocha městské džun-
gle Prameniště Motolského potoka. 

69

rozloha 25 ha
Praha 13

součást lokality  Západní Město
 zátěž obytná / rozvojová

Líšnická

69/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Údolí Dalejského potokaÚdolí Dalejského potoka

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (378 / 407)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 4

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území má svými přírodními hodnotami velký potenciál pro 
rekreaci. Zelená linie prostupující Třebonicemi navíc navazuje 
na význam celého údolí potoka, který jesoučástí zeleného kori-
doru. MČ podporuje záměr území zrevitalizovat.

70

70/
Údolí Dalejského potoka

rozloha 3 ha
Praha 13

součást lokality Třebonice
 zátěž obytná / Stabilizovaná

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 3 957)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 7

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je prostorovou bariérou mezi novým obytným kom-
plexem a  ulicí na Radosti. Doporučujeme území doplnit 
zástavbou odpovídající charakteru lokality Sídliště Zličín.  
V návrhu je nutné zachovat prostupnost území v návaznosti 
na stávající veřejná prostranství, zejména ve směru od sta-
nice metra Zličín do nového obytného souboru. Deficit parků  
v  území pokryje revitalizace městské džungle na severu, 
kterou chce MČ přeměnit v nový park a navázat tak na stáva-
jící park Na Prameništi.

71

rozloha 4 ha
Praha Zličín

součást lokality Sídliště Zličín
 zátěž obytná / stabilizovaná

Na Prameništi I.

71/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 630 / 3 863)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 4

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

V tomto území je již vydané územní rozhodnutí z roku 2009 
pro stavbu základní školy a  sportovního hřiště. Doporuču-
jeme zachovat prostupnost mezi východní a  západní částí 
lokality Sídliště Zličín. Deficit parků v území pokryje revita-
lizace městské džungle na severu, kterou chce MČ přeměnit 
v nový park a navázat tak na stávající park Na Prameništi.

72

rozloha 2 ha
Praha Zličín

součást lokality Sídliště Zličín
 zátěž obytná / stabilizovaná

72/
Na Prameništi II.

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 724 / 3 957)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Městská část chce v tomto území navázat na park Na Prame-
ništi a vytvořit rekreační zázemí pro obyvatele nových obyt-
ných souborů lokalit Sídliště Zličín a  Zličínský dvůr. Dopo-
ručujeme tedy v  rámci řešení parku navázat na stávající síť 
veřejných prostranství a v území vytvořit propojení mezi výše 
zmíněnými lokalitami. Nový park bude významným vstupem 
z města do volné krajiny, jeho charakter by měl tudíž tuto sku-
tečnost a řešením podpořit tuto návaznost.

73

73/
Na Prameništi III.

rozloha 7 ha
Praha Zličín

součást lokality Park Zličín
 zátěž rekreační / transformační

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení -

deficit parků -

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

-

přírodní ochrana -

přírodní hodnoty -

úses -

katastr nemovitostí -

veřejný vlastník -

celkem -

závěr početního hodnocení -

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

V  tuto chvíli je území součástí volné krajiny. Celá severní 
část lokality Zličín je v PUP 1999 plánovaná k rozvoji byd-
lení. Pokud by se rozvoj v území skutečně realizoval, na-
vrhuje městská část plochu městské džungle Lačnovská 
revitalizovat a vytvořit nový park. Nevýhodou je soukromé 
vlastnictví pozemku. 

74

74/

rozloha 0,3 ha
Praha Zličín

součást lokality Zličín
 zátěž obytná / stabilizovaná

Lačnovská

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (3 816 / 4 979)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 4

úses 2

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 1

celkem 16

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Rozsáhlé území okolo prameniště Motolského potoka je svými 
přírodními hodnotami potenciálem pro rozvoj nové rekreační 
oblasti. MČ chce v  území rozvíjet nový park. Doporučujeme 
území řešit v návaznosti na transformační území ČKD Tatra 
a navazující obytné lokality.  Nevýhodou je soukromé vlast-
nictví větší části území.

75

rozloha 29 ha
Praha 13

samostatná lokalita Na Pískách 
zátěž neurčena / transformační

Prameniště Motolského potoka

75/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Na Pískách I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

4 (8 390 / 8 390)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 2

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Doporučujeme plochu doplnit zástavbou charakteru bytových 
domů. V návrhu je nutné zachovat kvalitní pěší propojení zá-
stavbou do navrhovaného rekreačního území okolo prameniště 
Motolského potoka, které tak pokryje deficit parků v území.  

76

rozloha 0,5 ha
Praha 13

součást lokality Motol Háje
 zátěž obytná / stabilizovaná

76/
Na Pískách I.

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Na Pískách II.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

4 (10 426 / 10 426)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 1

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 3

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Na základě analýzy doporučujeme plochu doplnit zástavbou 
charakteru zahradního města, která převažuje v lokalitě Motol 
- Háje. V návrhu je nutné zachovat kvalitní pěší propojení zá-
stavbou do navrhovaného rekreačního území okolo prameniště 
Motolského potoka, které tak pokryje deficit parků v území.  

77

77/
Na Pískách II.

rozloha 1,5 ha
Praha 13

součást lokality Motol Háje
 zátěž obytná / stabilizovaná

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 4

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 004 / 1 495)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 0

celkem 20

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  okolí přírodně hodnotné historické zemědělské 
usedlosti s vodní plochou, která je částečně přírodní památ-
kou. Objekt je v současné době využíván jako autoservis a je 
zchátralý. Součástí území je sportovní hřiště navazující na zá-
stavbu zahradního města lokality Motol - Háje. Městská část 
v podkladech pro zpracování MP uvedla, že počítá s revitali-
zací území a přeměnu v park. 

78

rozloha 17ha
Praha 13

součást lokality Dvůr Háje
 zátěž neurčena / transformační

Dvůr Háje

78/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Vidoule II

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (136 /  3 307)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 3

celkem 17

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  zalesněný svah kompozičně navazující na met-
ropolitní park Vidoule, je však oddělen bariérou železnič-
ní tratě, kterou je třeba v  návrhu překonat. Území Vidoule  
bezprostředně navazuje na lokality zahradních měst  
Na Vidouli a Motol - Háje, se kterými je nedostatečně propoje-
no pěší cestní sítí. Území je nutné řešit v návaznosti na okolní 
přírodní celky parku Vidoule a  kalvárie v  Motole a  v  rámci 
řešení posílit jejich propojení. Napojení na významný park 
Vidoule a Kalvárii v Motole je třeba posílit. Na území je vyme-
zený přírodní park.

79

rozloha 7 ha
Praha 13

součást lokality  PP Kalvárie v Motole
 zátěž neurčena / transformační

79/
Vidoule

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Hliník

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (5 / 4 049)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 2

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o zalesněný svah propojující metropolitní park Ci-
bulka a  metropolitní park Vidoule. Území protíná lokální 
biokoridor územního systému ekologické stability. Propojení 
dvou významných parků je třeba posílit, zlepšit prostupnost 
území a aktivizovat ho. Na území je vymezený přírodní park. 

80

rozloha 23 ha
Praha 5

součást lokality Hliník
 zátěž neurčena / transformační

Hliník

80/
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Kalvárie v Motole 

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (147 / 162)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 3

úses 2

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 4

celkem 18

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o částečně zalesněný ostroh v návaznosti na lokalitu 
Hliník s neurčenou zátěží (resp. metropolitní park Lesopark 
Cibulka) a zanedbané, degradované území Motolského háje.  
V území se nachází lokální biocentrum územního systému 
ekologické stability. Kalvárie je součástí významného zele-
ného koridoru Prameniště Motolského potoka - Šalamoun-
ka. Území je neprostupné a špatně navázané na lokalitu Mo-
tol  -  Háje, která je od Kalvárie oddělená bariérou železniční 
tratě. Toto propojení je třeba posílit. V rámci obnovy území 
je třeba zachovat prostupnost mezi jednotlivými přírodními 
celky. Na území je vymezený přírodní park.

81

rozloha 28 ha
Praha 5

součást lokality  PP Kalvárie v Motole
 zátěž neurčena / transformační

Kalvárie v Motole

81/

250 m0

!!!!
!!!!

!!!!
!!!!!!!! !!!!

!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!! !!! !!!
!!!!!!!

!!!!!
!!!

!!!!!! !!!!! !! !!!
!! !!!!!! !!!

!!!
!! !!! !!!!!!

!!!

!!!!! !!! !!!
!!!!!! !!!

!!
!!
!!
!!!!! !!!!! !! !! !!!!!

!! !!
!!!!! !!!!!

!!
!!! !!

!!!!!!! !!!!
!!! !!

!!!!!!! !!!! !!!!
!! !! !!

!!
!! !!!!

!!

!!!! !!
!!!! !!!!!! !!!! !! !!!!

!!
!! !!

!!

!! !!!!
!! !!!! !! !!!! !!

!!
!! !!!!

!!
!!!!!! !! !!!! !!

!!

!!!! !!!

!!!
! !!!! !!!!!

!

!!!
!

!!!
!

!!!!!!
!

!!
!!!!

!!!

!!!

!!!!!
!!!

!!!

!!!!! !!!!!!
!!!

!!!!!!!!!
!!! !!!

!!!
!!!

!!! !!!
!!!!!!

!!! !!!

!!!

!!!

!!

!!!

!!!

!!!

!!

!!

!!

!!
!!

!!
!!

!!

!! !!!!
!! !!!! !! !!!! !!

!!!! !!!!!!
!!!!!! !! !!!! !!

!!
!!!! !!!

!!!
! !!!! !!!!!

!
!!!

!
!!!

!

!!!!!!! !!
!!!!

!!!

!!!

!!!!!
!!!

!!!
!!!!! !!!!!!

!!!
!!!!!!

!!! !!!
!!!

!!!
!!! !!! !!!!!!

!!! !!!
!!!

!!!

!!!

!!!



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Motolský háj

00 500 m



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (5 506 / 13 822)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 23

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Městská džungle Motolský háj byla během hodnocení rozdě-
lena na dvě části. Severozápadní část představuje pohledově 
exponovaný zalesněný svah, část území je skalnaté.  V  ná-
vrhu je důležité podpořit prostupnost územím a  navázat na 
strukturu veřejných prostranství v okolní zástavbě a zajistit 
tak především propojení Ladronky s Kalvárií v Motole.

82

rozloha 66 ha
Praha 5/6/17

součást lokality Motolský háj
 zátěž neurčena / transformační

Motolský háj
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Motolský háj

00 500 m



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení Zástavba

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

3 (5 506 / 13 822)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 2

celkem 5

závěr početního hodnocení Zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

majetkoprávní vztahy

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Východní část městské džungle Motolského háje je zdevasto-
vané území důsledkem výstavby metra A.  Obsloužení MHD 
je tak velmi dobré a  je vhodné využít potenciál pro novou 
zástavbu. Deficit parků pokryje sousední městská džungle. 
V návrhu je důležité podpořit prostupnost územím a navázat 
na strukturu veřejných prostranství v okolní zástavbě.

82

rozloha 41 ha
Praha 5/6/17

součást lokality Motolský háj
 zátěž neurčena / transformační

Motolský háj
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Pod Ladronkou

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 4 377)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 1

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o území pod elektrickým vedením z blízké rozvod-
ny. Plocha přírodního charakteru s nízkou vegetací navazu-
je na park Ladronka. Je důležitým propojením obytné lokali-
ty Na Skalce s parkem Ladronka, chybí příčné napojení přes 
ulici Pobělohorskou. Území je dobře MHD obslouženo. 

83

rozloha 20 ha
Praha 5

součást lokality Pod Ladronkou
 zátěž neurčena / transformační

Pod Ladronkou

83/

0

!!
! !! !!!! ! !!!!!! !! !!! !! !!!!! !! !!!! !!!!!!! !!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! ! !!!!! !!! !!!! ! !!!!!!!!!! !! !!!!! !!! !!! !!! !!!!! ! !!!!!!!!!!! ! !!!!! ! !!! !!!!

!!!!!! !!!!!! !!! !!!!! !!!!!!! !!!! !!!!! !! !!!! !! !!!! !!!! !!
!!!!!!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!!!!!!!! !! !!!!!!!! !!!! !!!!!! !!! !!!! !!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!! !!! !!! !!!!!! !!! !!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!! !! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!! !!! !!!!!!! !! !!!!!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!!!!!!!! !!!! !!!!! !!!! !! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!

!! !! !!!!! !!!!!!! !!!! !!!!!!
!!!!!!! !!!!!! !! !!!!!!!!!! !!!! !! !! !!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !! !!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!!!!!!!! !! !!!!!! !! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!! !!!! !!!! !! !!!! !!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!! !!!! !! !! !!!!!!!!!! !! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!! !! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !! !!!!!! !! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!! !!!!!! !! !!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!! !!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!! !!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !! !!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!

!!!!!!

!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!

!!!!!!!!

!! !!
!!

!! !!!!!! !! !! !!
!!!!!! !!! !! !!! !!!! !!! !!! !!! !!!!!!!

!! !!!! !!!!!
!! !!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!! !! !!!!!!! !! !! !!!! !!!!!! !!! !!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!! !!!!! !! !!!!! !! !! !!!!! !!!!! !!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!! !! !!!! !!!! !! !!!! !! !!!! !!!!!!! !!!! !! !!!!! !!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!! !!!!! !! !!!!!! !!! !! !!!!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!! !!!! !!!!!!!! !!!!! !!! !!!!!!!! !!!! ! !!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !! !!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!! !!!!! !!! !!!!! !!!! !!!!! !! !!!!! !! !!!!! !!!!! !! !!!!! !!!!! !!! !!! !!! !!!!!!!!!!! !! !!!!!! !!!!! !!! !!!!!!!! !!!! !!!!!! !!!!!! !!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!! !! !!!! ! ! !!!!!! ! !!!!! !!! !! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!! ! !! !!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!! !!!!!! !! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!!!!! !! !!!! !!!!! !!!!!!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!!!! !!!!!!! ! !!!!!!!! !! !!!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!! !!! !!! !!!!!! !!! !!!!!! ! !!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!! !!! !! ! !!!!! !! !!!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!! !! !!!!!! !!!!!!!! !! !! !!!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!!!! !!!!!! !!!!! !!!!! !!! !! !!!!! !!! !!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!!!

!! !! !!!!!! !!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!! !!!!! !!!!!! !!!! ! !!! ! !! !!!!! !!!!! !!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!!! !!!! ! !! !! !!!! ! !!! !!!!!!!!
! !!!!! !!! !! !!!!!!! !!! !! ! !!!!! ! !!!!! !!! !! !!!! ! ! !!!! !! !!!!! !!! ! ! ! !! ! ! !! ! !! !!! ! !! !!!! !! !!!! !! ! !!

! ! !!! ! !! !! !! ! !!! ! !! ! !!!!!!! !! !! !! !! !!!!! ! !!!!!!!! ! !!! ! !! !! !!!!! !!!!! !! ! !! ! !!!! !! ! !!! ! ! !!! !!! !! !!! ! !!!! ! ! !! ! !! ! !!! !!!!! !
!! ! !!!!! !! ! !!!!! !! ! !!!! ! !!!!! ! ! !!! !!!! ! !!! !!!!! !!!!! !!! ! !!! ! !! !!!! !!! !! ! !!!! !!!!! !! !!! !!!! ! !!! !!!! !! !!! !!!! !!! ! !!!! !! !!!!!!!! !! !!!!!!! !! !!!! !! !! !!! !!!!! !!! !!!! !!!! !!!!! !!!

500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

V Úvalu

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 3 178)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je vedené v KN jako lesní pozemek, z důvodu ochrany 
lesním zákonem navrhujeme, aby se stalo plnohodnotnou 
součástí parku ve volné zástavbě.

84

rozloha 0,6 ha
Praha 5

součást lokality Sídliště Homolka
 zátěž obytná / stabilizovaná

V Úvalu

84/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 3 614)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je vedené v KN jako lesní pozemek, z důvodu ochrany 
lesním zákonem navrhujeme, aby se stalo plnohodnotnou 
součástí parku ve volné zástavbě.

85

rozloha 0,3 ha
Praha 5

součást lokality Sídliště Homolka
 zátěž obytná / stabilizovaná

85/
Sídliště Homolka

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 4 660)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 0

celkem 7

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Kotlářka tvoří zalesněný, pohledově exponovaný svah a  je 
obklopena obytnými lokalitami Sídliště Homolka a Poštov-
ka. Zajišťuje přírodní propojení mezi parky Motol se Skalka. 
Doporučujeme území zprůchodnit a zrekultivovat a vytvořit 
nové vnitřní stezky a  vstupy. Ulice Plzeňská zajištuje kva-
litní dopravní obsluhu. Městská část území považuje za pří-
rodní park. 

86

rozloha 12 ha
Praha 5

samostatná lokalita Kotlářka
 zátěž neurčena / transformační

Kotlářka

86/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Skalka

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 /10 393)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 0

celkem 17

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území tvoří zalesněný, neudržovaný, pohledově exponova-
ný svah. Doporučujeme doplnit novou cestní síť a  vstupy 
tak, aby bylo území dostupné z navazujících obytných loka-
lit. V širším kontextu je nutné zachovat návaznost na park 
Ladronka a Cibulka. Na severozápadě lokality je zahrádko-
vá osada. Městská část považuje území za park. Dostupnost 
MHD je dobré. 

87

rozloha 20 ha
Praha 5

samostatná lokalita Skalka
 zátěž neurčena / transformační

Skalka

87/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Pod Skalkou

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 5 468)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 2

veřejný vlastník 0

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o zanedbané transformační území kolem bytových 
domů. Na území je vydané územní rozhodnutí na výstavbu 
bytového areálu Skalka - dřívě dostavba usedlosti Skalka. 
Při rozvoji je vhodné respektovat charakter zástavby sou-
sední obytné lokality Hřebenka. Doporučujeme zachovat 
prostupnost ze sídliště Podbělohorská do parku Skalka.

88

rozloha 1,2 ha
Praha 5

samostatná lokalita Skalka
 zátěž neurčena / transformační

88/
Pod Skalkou

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Na Císařce I.

Na Císařce II.

Na Císařce I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 1 325)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 4

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Na Císařce I navrhujeme zastvět strukturou navazu-
jící na sousední obytné domy. Na severu území je vhodná 
výstavba, pokud dojde k prodloužení ulice Smrčinská. Nová 
výstavba by měla respektovat charakter zástavby obytné lo-
kality Na Císařce. Na území je vydané územní rozhodnutí na 
výstavbu obytného souboru platné do roku 2008. 

89

rozloha 3 ha
Praha 5

součást lokality Na Císařce
 zátěž obytná / stabilizovaná

Na Císařce I.

89a/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Na Císařce I.

Na Císařce II.

Na Císařce I.

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 1 325)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 8

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území Na Císařce II je vymezeno jako regionální biocen-
trum a  především důležitým přírodním propojení Skalky 
s  Ladronkou, proto ho navrhujeme přeměnit v  nový park, 
který by zmírnil deficit parků v daném území a zlepšil tak 
prostupnost. Je nutné vytvořit cestní síť.  Po dokončení vý-
stavby v okolí tak pokryje deficit parků v území.  
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rozloha 3 ha
Praha 5

součást lokality Na Císařce
 zátěž obytná / stabilizovaná

Na Císařce II.

89b/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Spiritka I.Spiritka I.

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

(0 / 5 034)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 2

celkem 11

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území je významným kompozičním propojením Ladronky 
s Petřínskými svahy. Doporučujeme plochu upravit a vytvo-
řit novou cestní síť, která propojení podpoří. Tvoří pohledově 
exponovaný zalesněný svah viditelný od břehu Vltavy. 

90

rozloha 4 ha
Praha 5/6

součást lokality Spiritka
 zátěž neurčena / transformační

Spiritka I.

90/

0 500 m
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Spiritka II.

00 500 m



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0/ 1 607)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 2

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 0

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území doporučujeme k zástavbě, je přímo napojeno na ulici 
Pod stadionem s  vytvořenou dopravní i  technickou infra-
strukturou. Zástavba musí dodržet regulaci pro vymezené 
transformační území, doporučujeme výstavbu rodinných 
domů v zahradách, jež přecházejí ve volný svah. Na severu 
parcel prochází ÚSES.

91

rozloha 4 ha
Praha 5/6

součást lokality Spiritka
 zátěž neurčena / transformační

Spiritka II.

91/

0
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Vypich

0 250 m0



zavěřečné hodnocení rekreace

závěr subjektivního hodnocení rekreace

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 7751)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  areál bývalého lomu, v  současnosti území zde-
vastované především výstavbou metra, je přímo napojeno 
na ulici Bělohorská a  velmi dobře dopravně obslouženo.  
Doporučujeme přeměnu na volnočasové rekreační území 
a navázat tak na sportovní areály a hřiště na hranici obytné 
lokality Sídliště Petřiny. Je vhodné zachovat a  upravit pěší 
propojení z obory Hvězda do Břevnovského kláštera. 

92

rozloha 11 ha
Praha 6

součást lokality Vypich
 zátěž neurčena / transformační

Vypich

92/

250 m0

!!!! !!!!!!!!
!!!!!!!!

!!!!

!!!

!!
!! !!

!!!! !!!!! !!!!!
!!!!!!!!! !!!!!!

!!!!!!! !!!!!!
!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!

!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!!!! !!!
!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!!!

!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!!
!!!!!! !!!

!!! !!! !!!!!!
!!!

!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!! !!!!!!
!!!!!!!!! !!! !!!!!!

!!! !!!!!! !!!!!! !!!!!! !!! !!! !!! !!!!!!!!!
!!

!!!!! !!!!!

!!! !!! !!!!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !!!!

!!

!!

!! !!!! !!
! ! !!

!!!

!!!
!!!!!!

!!!
!!!

!!! !!

!!
!! !!

!!!

!!
!!!

!!
!!! !!

!!! !!
!!!

!!! !!!!! !!!! !!!! !!! !!! ! !!
!!! !!! !!

!!! !!!!
!! !!!!!

!!!
!!! !!!! !!!!

!! !!!!! !!!!!! !! !!!! !! !!
!! !!!! !! !!!! !!!!!!!! !! !!!! !!!! !! !!!!!! !!!! !!!!

!!!! !!!! !!!! !!!! !! !! !!!! !! !!!!
!! !!!! !! !! !!!! !! !!!! !!!!

!!!!!! !! !! !!!!!! !!!! !!!!!!!! !!!! !!!! !!
!!!! !!!! !!!!!! !!



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 3441)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 1

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 2

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Plochu doporučujeme doplnit zástavbou respektující cha-
rakter obytné lokality Malý Břevnov. Území je napojeno na 
stávající technickou i  dopravní infrastrukturu a  dobře ob-
slouženo MHD (tram zastávka Bílá Hora). 

93

rozloha 0,3 ha
Praha 6

součást lokality Malý Břevnov
 zátěž obytná / stabilizovaná

Zličínská

93/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Údolí Litovického potoka I.

00 500 m



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 3

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (432 / 13 247)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 4

úses 2

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 2

celkem 15

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území se nachází na úpatí severního svahu u  Litovického 
potoka, kolem Litovického rybníka a  stoupá až na stráně 
pod Petřinami. Jedná se o pohledově exponovaný zalesněný 
svah. Stávající podélnou cestu je vhodné doplnit o nové stez-
ky propojující obytné lokality Sídliště Petřiny a Liboc s Lito-
vickým potokem a  Divokou Šárkou. Na severu je fungující 
oplocená zahrádková osada. Bariéru představuje železnice, 
která však může podpořit rekreační potenciál.  Na území 
kolem Litovického rybníka jako významné rekreační oblasti 
byla zpracována studie.

94

rozloha 18 ha
Praha 6

součást lokality Litovický potok
 zátěž neurčena / transformační

Údolí Litovického potoka I.

94/
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500 m



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Údolí Litovického potoka II.

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (90 / 6 348)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 3

úses 4

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 12

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o  nivu Litovického potoka, je vhodné zachovat pro-
stupnost podél potoka propojující Litovický rybník s  nádrží 
Džbán. Bariéru, kterou je vhodné vyřešit, tvoří sousední za-
hrádková osada a  Evropská třída. Městská část uvažuje nad 
možností začlenit sousední zahrádkovou kolonii do parků nebo 
území alespoň upravit a zprůchodnit. 

95

rozloha 1 ha
Praha 6

součást lokality Litovický potok
 zátěž neurčena / transformační

95/
Údolí Litovického potoka II.

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 ( 277 / 8 219)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 4

veřejný vlastník 4

celkem 12

závěr početního hodnocení park 

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Území přímo navazuje na uzavřený areál Břevnovského kláš-
tera a  je důležitým propojením na sídliště Petřiny. Jedná se 
o plochu ižního mírného svahu, který je využíván jako ovoc-
ný sad. Je velmi dobře napojený na MHD, propojuje zastávky 
Břevnovský klášter a Koleje Větrník. 

96

rozloha 2 ha
Praha 6

součást lokality Sídliště Petřiny
 zátěž obytná / stabilizovaná

96/
U Břevnovského kláštera

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Brusnice

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (369 / 9 350)

přírodní ochrana 4

přírodní hodnoty 3

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 3

celkem 13

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Částečně parkově upravené území se základní cestní sítí  
a  vodní plochou je v  těšné blízkosti křižovatky Malovanka.  
Představuje nástupní místo na stezku podél potoka Brusni-
ce vedoucí k  Břevnovskému klášteru. Navazuje na obytnou 
lokalitu Střešovice. Dominantou území je opuštěná usedlost 
Malovanka.

97

rozloha 1 ha
Praha 6

součást lokality Střešovice
 zátěž obytná / stabilizovaná

Brusnice

97/

250 m0

!!!!!!! !!!!
!!!!!!! !!! !!!!!!

!! !!! !!!!! !!!!!! !!! !!! !!!! !!!! !!!! !!!!!!! !!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!!! !!! !!!!!!! !!! !!!!!!
!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!! !!! !!! !!!! !!!! !!!!!!! !!!! !!!! !!!! !!!!!! !!! !!! !!!!!!! !!

!! !!!!!!! !!!! !!!!!! !!!
!! !!!!!!!!!!!!!!!

!!! !!!! !!!!!!! !!! !!! !!!!!! !!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!! !! !!!!!!! !!!! !!!! !!! !!!
!!! !!!!!!!!! !!! !!! !!!!! ! !!!! !!!! ! !!!! !!!!!!! ! !! !

!!!! !!! !!! !!! !! ! !! ! ! ! ! !
!! !

! !! !!
!

! !!! !
! !

! ! !! ! !! ! !!!! !
!!! !! !!! ! !!!!! ! !!! ! !

! !
!! !

! !! !!! !!
!! !! !!!!!!!! !!!! !!! !!!! !!! !!!

!
!! !! !!!!! !! !!!!!! !! !!! ! ! !! !! !!!! !!! !!!! !! !!!! !! !!! !!! ! ! ! ! !!! ! !!!!! !!

!!
!!

! !! !!! !!! !!
!

! !!! !!!!! !!!!! !! !!! ! !!! !! !! !! ! !!!!! !! !!! ! ! ! !!! ! ! ! !!! !!

!!!! !!

!!! !!!! !! !!!

!!
!!

!! !!!
!!! !!!!!!!

!!! !

!
!!! !! !!

!! !! !!!! !!
! !! !!

!!
!!!! !!

!!!!! !!
!!! !!! !!!!!!! ! !!! !!! !!!! !! !!

!!!!!! !! !!! !!!! ! ! ! ! !!!!! ! !!! !!!!!! !!! ! !!! !!! ! !!!!!! !! !! !
! !!! !! !! !! !!!! !! !!! !! ! !!!! !!!! !! !! !!! !!! !!!! !! ! !!!!!! ! !!! !!! !!! !! !! !! !! !! ! ! ! !! !!!!! !!! !! !! !! !!! !!! !

!! !!! ! !! ! !! !! ! ! !!! !!!!!!!!
! ! !!!

!! !!!! ! !! !!! !!!! !! !!! !! ! !!! !! !!!! ! !!
! !!!!! !!! !!! !!!

!!!!! !!!
!! !!! ! !!!!

!!

! !! !!!! !! !! !! !!!! !! !!!!

!! !!
!!!!!

!!!! !! !!!!!! !! !!!! !! !!!! !!
!! !! !! !!!!

!! !!! !
!!!!

! !! !!!! !!!!
!! !!!! !! !!!! !! !!!!! !! !!! !!!!!!

!!

!!! !!! !! !!!!
!! !! !!

!!!!

!

! !
!!

! !!! ! !! !!! !!!!!! !!! !!
!! ! !

! !!!!!!!
! !!!! !!!! ! !! !!! !! !! !! !! !!!! !

!!!
!

! !

!!

!

!!!!!!
!!



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Mariánské hradby

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

1 (341 / 4 380)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 0

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 4

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o území se vzrostlou vegetací a základní cestní sítí 
podél bývalého Mariánského opevnění. Jižní část území má 
charakter parku, na severu je zanedbaný uzavřený oplocený 
areál, který by bylo vhodné k parku přičlenit.  Doporučujeme 
rekultivaci území a zlepšení jeho prostupnosti. Plocha je sou-
částí významného přírodní propojení Engelova travnatého 
pásu v Dejvicích s Jelením příkopem, na východě je spojena 
s  parkem Maxe Van der Stoela. Park je důležitým celoměst-
ským přírodním propojením. Městská část si je vědoma nea-
dekvátního využití a neprostupnosti území, především v po-
délném směru. Na část území byla zpracována územní studie. 

98

rozloha 3 ha
Praha 6

součást lokality Mariánské hradby
 zátěž rekreační / stabilizovaná

Mariánské hradby

98/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (7 / 8 521)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 3

veřejný vlastník 4

celkem 10

závěr početního hodnocení park

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o neprostupné, částečně oplocené území, na jihu po-
měrně svažité. Chybí prostupnost a navázání na okolní obyt-
né lokality. Je vhodné využít sportovně-rekreační potenciál 
plochy. Na severní část území je vydané územní rozhodnutí 
na výstavu sportovního areálu ČVUT. Městská část podporuje 
záměr vytvoření nového parku. 
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rozloha 4 ha
Praha 6

součást lokality Hanspaulka
 zátěž obytná / stabilizovaná

Hanspaulka - Kotlářka I.

99/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení zástavba

závěr subjektivního hodnocení zástavba

deficit parků 1

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 6 926)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 3

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Při rozvoji území je vhodné napojit ulici Šípková na Šárec-
kou a výstavbu umisťovat podél nově vzniklé ulice. Zástavba 
rodinných domů by měla respektovat charakter lokality (za-
hradního města). V  území je vydané územní rozhodnutí na 
obytný komplex Hanspaulka.
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rozloha 1 ha
Praha 6

součást lokality Hanspaulka
 zátěž obytná / stabilizovaná

Hanspaulka - Kotlářka II.

100/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků -

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

-

přírodní ochrana -

přírodní hodnoty -

úses -

katastr nemovitostí -

veřejný vlastník -

celkem -

závěr početního hodnocení -

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

V  tuto chvíli je území součástí volné krajiny. Pokud dojde 
k plánovanému rozvoji výstavby v lokalitě, navrhuje měst-
ská část plochu městské džungle revitalizovat a  vytvořit 
nový park. Nevýhodou je soukromé vlastnictví pozemku. 

101

rozloha 0,6 ha
Praha Nebušice

součást lokality  Nebušice rozvoj
 zátěž obytná / rozvojová

Nebušice

101/

250 m0
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Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

Podbabské skály

0 250 m0



zavěrečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 2

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

0 (0 / 0)

přírodní ochrana 0

přírodní hodnoty 2

úses 2

katastr nemovitostí 1

veřejný vlastník 2

celkem 9

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Podbabské skály jsou pohledově exponovaný svah, který se 
uplatňuje především z prostoru řeky jako významný skalna-
tý horizont. Doporučujeme rozvíjet rekreační a krajinný po-
tenciál, doplnit území o nové stezky v návaznosti na Vltavu. 
Je vhodné obnovit starou cestu propojující Sedlec s  Podba-
bou. Území je v  přímém kontaktu s  obytnými lokalitami 
Žebrák a Suchdol a transformační lokalitou Střelnice, kde je 
naplánovaná výstavba rodinných domů, jejíž obyvatelé by 
mohli nový park využívat. Doporučujeme prověřit možnost 
dalších propojení a území lépe zpřístupnit. 
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rozloha 9 ha
Praha-Lysolaje / Praha-suchdol

součást lokality Podbabské skály
 zátěž neurčena / transformační

Podbabské skály

102/

250 m0



Lespřírodě blízký
Les městský
Hřbitov
Ovocný sad produkční
Ovocný sad opuštěný
Zahrada speciální
Vinice
Park, parkově upravená plocha
Sportovní areál s dřevinami
Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví

Transformace zátěž produkční
Transformace zátěž obytná
Transformace zátěž rekreační
Transformace zátěž krajinná
Rozvoj zátěž produkční
Rozvoj zátěž obytná
Rozvoj zátěž rekreační
Budovy
Vodstvo
Vrstevnice
Veřejná prostranství

Zahrádková osada, zahrada, zahradnictví
Travnaté bezlesí s dřevinami primární
Travnaté bezlesí s dřevinami sekundární
Doprovodná vegetace
Úhor víceletý
Trávník městský
Sportovní areál bez dřevin
Travnaté bezlesí bez dřevin primární
Louka, pastvina
Pole

Národní kulturní památka
Natura 2000
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Reg. významný krajinný prvek (VKP)
Národní přírodní památka (ZCHU)
Přírodní památka (ZCHU)
Přírodní rezervace (ZCHU)
Stromořadí
Propojení vymezeno trasou
Propojení vymezeno vstupy#

#

0 250 m0



zavěřečné hodnocení park

závěr subjektivního hodnocení park

deficit parků 0

přínos pro obyvatele
(počet ob. deficitní oblasti / počet ob. celkem)

2 (1 272 / 1 575)

přírodní ochrana 2

přírodní hodnoty 2

úses 0

katastr nemovitostí 0

veřejný vlastník 0

celkem 6

závěr početního hodnocení zástavba

parcelace dle katastru nemovitostí

dostupnosti a deficity parků
200 - 500 obyv./ha
20 - 200 obyv./ha
1 - 20 obyv./ha
významná lesnatá území
metropolitní park
lokalitní park
místní park
park ve volné zástavbě
městská džungle
obyvatelé z deficitní oblasti v 15 
min docházkové vzdálenosti 
všichni obyvatelé v 15 min docház-
kové vzdálenosti

zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
zahrada
ovocný sad
vinice
trvalý travní porost
lesní pozemek
orná půda
vodní plocha

majetkoprávní vztahy

Česká republika 
Hl. m. Praha bez MČ 
Městské části hl. m. Prahy 
Kraje ČR mimo hl. m. Prahu 
Obce ČR mimo hl. m. Prahu 
Soukromé vlastnictví

Jedná se o zanedbaný uzavřený historický areál zámku a zá-
meckého parku v osobním vlastnictví. Doporučujeme při re-
kultivaci území využít rekreačně-kulturní potenciál. 

103

rozloha 3 ha
Praha 20

 součást lokality Čertousy
 zátěž obytná / stabilizovaná

Zámek Čertousy

103/

250 m0
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