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 DÍVČÍ HRADY – ověřovací ideová studie 

1 ANALÝZA ÚZEMÍ 
 

1.1 Širší územní vztahy 

 

Mapa širších vztah ů (viz mapa 1.1. Širší vztahy)zobrazuje komplexní souhrn 
jev ů, které jsou d ůležité pro rozvoj území. Grafická schémata (Schéma 1-7) 
znázor ňují pro rozvoj území tyto jevy jednotliv ě. Informace jsou p řevzaty z 
Územně analytických podklad ů hl. m. Prahy 2010 a jsou rozd ěleny do šesti 
základních okruh ů. Širší vztahy nezahrnují informace týkající se vlastního 
území (nap ř. vedení inž. sítí apod.), zahrnují pouze základní informace o 
okolí území. 

 

Schéma 1: Rozvojová území širší 

 

Schéma 2: Možná rozvojová území  

 

Rozvojová území „celom ěstského významu“:  Jedná se o rozvojové území 
Třebonice s rozlohou až cca. 240 ha! Dále území rozvoje sídlišt ě Barrandova 

a území Lihovaru na Smíchov ě. Území T řebonic a Barrandova jsou s vlastní 
plochou Dív čích Hrad ů propojena P řírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí, 
severní část území Lihovaru p ěší lávkou na Smíchovském nádraží a dále ulicí 
Radlickou, Jižní část Lihovaru mostem na Zlíchov ě a dále sítí ulic 
východního svahu Dív čích Hrad ů. Všechna území mají vazbu na železni ční 
dopravu Prokopského a Dalejského údolí. 

 

Schéma 3: Pom ěr zastav ěných a volných ploch  

Poměr zastav ěných a volných ploch:  Území Dív čích Hrad ů p ředstavuje volnou 

plochu uprost řed zastav ěného území s vazbou na Prokopské údolí. Tato 
nezastav ěnost je podmín ěna špatnou dostupností díky výraznému ohrani čení 
svahy, a to p ředevším ve východní a jižní části. V tomto ohledu se jedná o 
unikátní lokalitu uprost řed města. 

 

1.1.1 Rozvojová území okolí Dív čích hrad ů 
 

Továrna automobil ů J. Walter a 
spol. v Jinonicích, projekt Q5 
Waltrovka firmy Red Group: 

Areál je v sou časné dob ě v 
počáte ční fázi projektování a v 
budoucnu bude p řetvo řen na 
zcela novou m ěstskou čtvr ť 
ur čenou k bydlení i práci, 
která bude mít svou vlastní 
identitu, ale zárove ň bude pln ě 
začlen ěna do okolního 
prost ředí.  

Smíšené využití výstavby 
nabídne r ůznorodé typy bydlení, 
restaurace, bary, ale i 

Obr. 1: Waltrovka [1]  
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množství služeb pro obyvatele a komer ční uživatele. Komer ční centrum s více 
než padesáti tisíci m2 kancelá ří bude zohled ňovat ekologické principy a 
maximální využití možnosti obnovitelných zdroj ů energií, které by m ělo 
uspokojit i nejnáro čnější požadavky mezinárodních klient ů.  

Umíst ění p římo na trase metra umož ňuje p řístup do centra m ěsta b ěhem 10 
minut. Mezi službami pro každodenní život nebudou nap říklad chyb ět ani 
pošta, čistírna, bankovní služby nebo trafika, ale i možnost zpest řit si 
volný čas návšt ěvou fitness a wellness centra, obchodu s delikatesy nebo 

trhu s biopotravinami. [1] 

V jižní části rozvojové oblasti 
Smíchov-jih se nalézá Zlíchovský 
lihovar, který již ukon čil výrobu. 
Na území tohoto areálu plánovala 
spole čnost Zlatý lihovar a.s. 
vytvo řit komplex zahrnující kance-
lá řské prostory, kulturní za řízení, 
obchody a byty. Sou částí revita-
lizace této oblasti m ěla být i 
úprava p řilehlého území (v jižní 
části, na prvním obrázku vlevo) na 
park. Na p řání památkové ochrany 

mělo z ůstat zachováno n ěkolik útvar ů, jako je nap ř. bývalý objekt varny, 
nebo hlavní dominanta - komín. Požadavek na zachování t ěchto objekt ů z ůstane 
zřejmě i do budoucna zachován. [2] 

Významné městské centrum Nové Butovice má p římou vazbou na území Dív čích 
Hrad ů bez výrazn ější terénní bariéry reliéfu (oproti ostatním zastav ěným 
územím v severní, jižní a východní části). 

 

1.1.2 Limity a regulace  
 

 

Schéma 4: Limity a regulace (ÚAP)  

Příroda a krajina: Území Dív čích hrad ů p ředstavuje skladebný prvek v systému 

zelen ě města, ose zelen ě (viz. Koncept územního plánu). Osa zelen ě 
představuje katénu v podob ě: volná krajina – Dalejské údolí – Centrální park 
– Prokopské údolí – Dív čí Hrady – p řírodní park Koší ře – Motol – Golf Klub 
Praha – (Ladronka ...). 

 

Schéma 5: P říroda a krajina (ÚAP)  

 

Schéma 6: Systém zelen ě 

Doprava:  Ve vlastním území neprobíhají žádné významné komunikace, hlavní 

komunika ční sí ť se nachází v severní části území ve vztahu k urbanizovanému 
Radlickému údolí a pod východním svahem paraleln ě se sm ěrem Vltavy. Území je 
obklopeno železni ční dopravou ve zjednodušené katén ě: volná krajina – 
Řeporyje – Smíchovské nádraží – Zli čín – volná krajina. Na severní hranici 
území navazují stanice Metra B. 

Obr. 2: Zlatý lihovar [2]  
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Schéma 7: Doprava (ÚAP)  

 

1.2 Územní plán  

 

1.2.1 Změny v území vzhledem k využití ploch 

 

Pro posuzování vývoje území z hlediska územn ě plánovací dokumentace bylo 
vybráno porovnání plán ů využití ploch území, ve kterých je patrný 
jednozna čný vývoj ve zm ěně využití území. 

Původní územní plán bez úprav z roku 1999 (viz Mapa 1.2.1., [3]) p ředstavuje 
základní rozvržení území. Funk ční rozvržení jednotlivých ploch se od v 
současnosti platného územního plánu (viz Mapa 1.2.2., [4])zna čně liší. Další 
posuny ve vývoji využití území jsou pak patrné z konceptu nového územního 
plánu (viz Mapa 1.2.3., [5]), jehož schválení se projednává. 

Řešené území bylo v p ůvodním územním plánu z roku 1999 charakterizováno 
z hlediska využití tém ěř celé jako orná p ůda (Mapa 1.2.1. sv ětle okrová 
barva, zkratka OP). Z orné p ůdy je podstatná část na východní stran ě 
prostoru p řesunuta v sou časně platném územním plánu do kategorie louky 
a pastviny (Mapa 1.2.2. ozna čeny sv ětle zelenou barvou, zkratka NL). Tento 
posun jednozna čně vypovídá o citlivém p řístupu k celkové charakteristice 
území a k podpo ře jejího jedine čného a individuálního charakteru. Prostor 
bude tedy nov ě obhospoda řován výrazn ě extenzivn ěji a zvyšuje se tak jeho 
potenciál k rekrea čnímu využití. V d řív ějších p řípadech jeho intenzivní 
zemědělské obd ělávání znesnad ňovalo pr ůchodnost celým územím a v 
nepříznivých pov ětrnostních podmínkách jakýkoli pr ůchod doslova 
znemožňovalo. 

Ve st ředu severní hranice řešeného území je pak v sou časně platném územním 

plánu vymezeno na lu čním a pastvinném porostu ochranné pásmo 
telekomunika čních za řízení, které p ředstavuje omezující prvek v dalším 
využití území. Vzhledem k tomu, že je ale plocha nov ě ur čena pouze k využití 
jako louka a pastvina, nebude toto omezení p ředstavovat významnou bariéru 
v rozvoji území. 

Jižní hranice řešeného prostoru byla p řesunuta z funk ční skupiny orné p ůdy 
do skupiny lesní porosty (Mapa 1.2.2. ozna čeny tmav ě zelenou barvou, zkratka 
LR). Tento proces podtrhuje význam p řírodních charakteristik kopírující 
jižní hranice řešeného území. Jedná se zejména o prostor Prokopského 
a Dalejského údolí, kde jsou chrán ěny p řirozené či polo-p řirozené porosty. 
Tento krok umožní efektivn ější ochranu nárazníkových struktur vlastní 
přírodní památky a její efektivn ější ochranu. Navíc lesní porosty 
představují atraktivní prostor pro rekreaci, a ť aktivní či pasivní.  

Přesněji jsou specifikovány i hranice ochranných pásem památkových rezervací 
v jižní části území, které také usnadní ochranu p řírodních charakteristik 
v daném míst ě. 

V platném územním plánu je celé území Prokopského potoka v t ěsném sousedství 
s řešeným územím v kategorii celom ěstský systém zelen ě (Mapa 1.2.2. vymezeno 
překryvným te čkovaným zna čením). Tento posun vyjad řuje celopražské sm ěřování 
k vytvo ření funk čního zeleného systému, který by procházel celým zastav ěným 
územím Prahy a navazoval na okolní velkoplošné systémy zelen ě tak, aby 
umožnil zlepšení životních podmínek v sídle i možnosti rekreace. 

V sou časnosti platný územní plán také upravuje plochu zóny oddechu (Mapa 
1.2.2. zelená barva, kód SO), jejíž plocha je v novém konceptu zmenšena na 
úkor rostoucích ploch luk a pastvin. Takovéto uspo řádání ale pro návšt ěvníka 
nepředstavuje žádnou faktickou zm ěnu, nebo ť lu ční i pastvinné porosty je 
možné využít k rekrea čním ú čel ům, a čkoli k takové funkci nejsou primárn ě 
ur čeny. 

Významně je omezena plocha velkého rozvojového území v severozápadní části, 
jehož hranice jsou precizovány a podstatn ě zmenšeny oproti p ůvodn ě 
plánovaným. V sou časně platném územním plánu (Mapa 1.2.2.) se tato rozvojová 
plocha soust řeďuje pouze na severozápadní cíp řešeného území - p řevážn ě 
plochy ve funk čních kategoriích – vysokoškolská (fialová brva, zkratka ZVS), 
plochy čist ě obytné (sv ětle okrová barva, zkratka OB)a p řírodní nelesní 
plochy (zelená barva, zkratka ZMK). V návaznosti na tuto nov ě upravenou 
rozvojovou plochu jsou provedeny také zm ěny severn ě od řešeného území, kde 
jsou p řevedeny plochy z p ůvodního využití k pr ůmyslové výrob ě (graf. p říloha 
2a tmav ě šedá barva, zkratka VP)na plochy všeobecn ě smíšené (graf. p říloha 
2b hn ědá barva, zkratka SV). Takovéto uspo řádání jednozna čně sm ěřuje 
k up řednostn ění funkcí bydlení a drobné výroby p řed intenzivn ějším 
pr ůmyslovým využitím. 

Poslední významnou zm ěnou, která zna čně ovliv ňuje možnosti využití území je 
nové vedení cest a sítí a jejich ochranná pásma. Tento jev se nejmarkantn ěji 
projevuje v severní a severovýchodní části území (podrobn ější informace 
o dopravních omezeních v řešeném území viz kapitola 5. dopravní analýza). 

Nová koncepce územního plánu (Mapa 1.2.3.) p řináší do řešeného území celou 



 

  
 5 

 DÍVČÍ HRADY – ověřovací ideová studie 

řadu dalších zm ěn. Jednak je celá mapová dokumentace pojata v jiném 
provedení, což znesnad ňuje její porovnávání s p ředchozími územními plány 
a dále je zde navrženo n ěkolik významných zm ěn. 

V rámci vlastního řešeného území je nejnápadn ější specifikování polních 
ploch v západní části řešeného území na plochy ve řejného vybavení (okrová 
barva, zkratka VN), což nahrává urbánnímu rozvoji v této části území. 
V souvislosti s takovouto specifikací ploch se zde nov ě objevují i plochy 
dopravní infrastruktury v rozší řeném rozsahu (sv ětle r ůžová barva, zkratka 
DK). St řední část řešeného území je také nov ě uvád ěna jako plocha pro 
rekreaci a sport (žlutá barva, zkratka RP). Další významnou plánovanou 
změnou je navržení zákazu výstavby výškových a rozm ěrných budov (vymezeno 
fialovými trojúhelníky) v severní a východní části území. Nov ě se zde také 
objevuje možnost vytvo ření lanovkového spojení řešeného území s dopravním 
uzlem v ulicích Radlická a Kutvírtova. 

Vzhledem k tomu, že nový koncept není dosud schválen a o jeho platnosti se 
stále jedná je toto posouzení zm ěn v n ěm provedených pouze informativní 
a dokládající zájem o řešený prostor a o jeho budoucí využití. 

 

1.2.2 Vlastnické vztahy 
 

I nformace vlastnických vztah ů jsou p řevzaty z Územn ě analytických podklad ů 
hl. m. Prahy 2010.  

 

Jak je patrné z mapy (Grafická p říloha e. Mapa majetkoprávních vztah ů), 
dominantním vlastníkem území je Hl. m ěsto Praha v četn ě jím ovládaných 
subjekt ů bez m ěstských částí. Pro vlastní projekt je d ůležité i pom ěrn ě 
vysoké zastoupení parcel vlastn ěných tuzemskými fyzickými osobami, a to v 
centrální části území vyzna čující se drobn ější parcelací oproti okolním 
parcelám, a v severn ě orientovaném svahu, kde jsou fyzické osoby vlastníkem 
dominantním. Ostatní skupiny vlastník ů se v území vyskytují pouze 
sporadicky, a to p ředevším na východn ě orientovaném svahu. 

 
Na území se nacházejí tyto skupiny vlastník ů:  

• Veřejný sektor ( ČR, kraje, obce) bez hl. m. Prahy 

• Subjekty z řizované či ovládané ve řejným sektorem bez subjekt ů 
ovládaných či z řizovaných hl. m. Prahou a  M Č 

• Hl. m. Praha a M Č hl. m. Prahy 

• Právní subjekty ovládané hl. m.  Prahou a M ěstskými částmi hl. m. Prahy 

• Fyzické osoby 

• Zbývající právnické osoby a vlastníci neza řazeni do jiných vlastnických 
skupin 

• Vlastníci nemovitostí v KN nezjišt ěni 

1.3 Historie a historické vazby na m ěsto Praha 

 

1.3.1 Historické vazby na m ěsto Praha 
 

 

Děvín je vrch 
ležící na levém 
břehu řeky Vlta-
vy, jižn ě od 
historického jád-
ra m ěsta Praha 
(viz. Obr. 3: 
Historické vazby 
na město Praha). 
V období st ředo-
věku byl vrch 
významný díky po-
loze hradu, který 
na jeho úpatí 
stával. Hrad D ě-
vín byl jedním z 
mála hrad ů, které 

byly situovány na 
levém b řehu řeky 

Vltavy. Vytvá řel tak protiváhu hradu Vyšehrad, který stával na pravém b řehu. 
Oba hrady st řežily hlavní jižní p řístupovou cestu do Prahy. Jelikož se území 
nachází na rozhraní obcí Jinonic, Radlic a Hlubo čep, bylo území protkáno 
sítí cest. Cesty spojovaly jednotlivé obce mezi sebou a dále také s 
historickým centrem Prahy. 

 

1.3.2 Nejstarší historie Dív čích hrad ů 
 

Významný geomorfologický útvar na levém b řehu řeky Vltavy se podílel na 
vývoji a struktu ře osídlení pražské kotliny. Existence prav ěkého hradišt ě na 
vrchu Dív čí hrady nebyla zatím jasn ě prokázána. [6] Ovšem, pozd ěji zde bylo 
postaveno slovanské hradišt ě.  

1.3.2.1 Hrad Děvín 
 

Počátky st ředov ěkého hradu D ěvína leží v prvé polovin ě 14. století. S 
nejv ětší pravd ěpodobností si ho jako spíše luxusní sídlo vystav ěl synovec 
přemyslovského levobo čka Jana Volka Št ěpán z Tetína v dob ě p řed rokem 1338.  

Obr. 3:  Historické vazby na m ěsto Praha  
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Okolo roku 1370 hrad koupí p řešel do rukou Kartouzského kláštera. Jeho další 
osudy už nejsou jasné. Nová vrchnost ho patrn ě p říliš neužívala a nejspíše 
byl ponechán svému osudu již v pr ůběhu 14. století. Tomu vcelku odpovídají i 
dosavadní nepo četné archeologické nálezy. N ěkte ří badatelé se však 
domnívají, že byl Kartouzskému klášteru zkonfiskován v roce 1420. V 
bouřlivých událostech husitských válek však již v psané historii nefiguruje. 
Pokud nezanikl až touto dobou, bylo to nejspíše zp ůsobeno tím, že byl již v 
troskách. Na po čátku 16. století posloužily jeho z říceniny jako cvi čný ter č 

pro zkoušení ú činnosti 
nových pražských d ěl. Ješt ě 
v roce 1689 na panoramatu 
vltavských b řehů jsou zde 
zakresleny velké z říceniny 
a nevelké úseky zdí si zde 
návšt ěvníci mohli 
prohlédnout ješt ě v 19. 
století, kdy byl hradní 
areál poškozen lámáním 
kamene. 

 

Jak je patrné z Obr. 4: 
Zaměření hradu D ěvín, byl 
hrad čtverhranného obrysu 
dvojdílný. Pro jeho stavbu 
byl zvolen vrchol situovaný 
na okraji planiny, z boku 
chrán ěný ješt ě p ří čným 
údolí čkem. Dodnes se 
dochoval v podob ě výrazných 
reliéfních relikt ů, zdivo 

dnes nad úrove ň terénu nepatrn ě vystupuje pouze v jediném míst ě. O poloze 
staveb vypovídají i vegeta ční p říznaky, zejména porosty rumištní trávy 
Vále čky prapo řité (viz. Obr. 5: Terénní nákres hradu D ěvín). Vn ější opevn ění 
tvo řila hradba. Na exponované severní stran ě z jeho obvodu v nárožích 
vystupovaly okrouhlé bašty či v ěže, ve zbylých dvou se nacházely nejspíše 
hospodá řské či provozní stavby. Rovn ěž čtverhranné, výše situované jádro 
leželo v severozápadním nároží vn ějšího ohražení a jeho malé centrální 
nádvo ří obklopoval blok staveb tvo řený palácovými k řídly a na jihu z řejmě 
čtverhrannou obytnou v ěží. 

 

Děvín p ředstavuje klasickou ukázku hradu blokové disposice. Ta byla v 
pr ůběhu 14. století prestižním hradním typem. Dnešní stav D ěvína p ředstavuje 
jednu z nej čiteln ějších ukázek podoby zcela zaniklého hradu. Je nepochybn ě 
významnou památkou, která si zaslouží náš respekt a pé či. [7] 

 

 

Obr. 5: Terénní nákres hradu D ěvín [7]  

Jméno D ěvín získalo toto sídlo díky tomu, že práv ě sem je pov ěstmi situováno 
sídlo vzbou řených dívek. Sama pov ěst prod ělala zajímavý vývoj. Kosmas ve své 
kronice p ředkládá celkem hravou a nevinnou českou verzi antické pov ěsti o 
Amazonkách a o únosu Sabinek. Z řejmě ješt ě v jeho dob ě doznívaly pohanské 
letnicové hry mládeže zakon čené nevázaným veselím. Podle n ěj si 
volnomyšlenká řské dívky vystav ěly hrad, ze kterého vyrážely na lov. Mladí 
mužové jim to závid ěli, a tak si postavili na míst ě dnešního Vyšehradu tvrz 
Chrasten (prý podle chrastí). Drobné poty čky završili t řídenní slavností, 
která skon čila velmi idylicky – každý muž si vybral pro sebe dívku a odvedl 
si ji dom ů. O dv ě století pozd ěji ale už tak řečený Dalimil hovo ří o Vlast ě, 
která po smrti kn ěžny Libuše nelib ě nese mužskou nadvládu a vzbou ří se. 
Poté, co jsou na Vyšehrad ě zneuct ěny mladé dívky, zaúto čí na muže a spoustu 
jich pobijí. P řemysl prý nechá proto za jedinou noc zbudovat na Vyšehrad ě 
dřevěnou tvrz. Dalimil zná už také p říb ěh o Ctiradovi a Šárce. Oklamaný 
Ctirad je sice mu čen, ale nakonec je to on, kdo po dobití D ěvína poh řbí 
nebohou Šárku zaživa do zem ě i s jejím dvoj četem. Vlasta byla zabita a 
rozsápána na kusy, D ěvín vyvražd ěn a spálen. Dvorní letopisec císa ře Karla 
IV. P řibík Pulkava z Radetína píše 50 let po Dalimilovi o vojenské dív čí 
gerille, která pustoší kraj. A v dob ě p říměří svými svody, úskoky a 
chytrostí dívky lákají hloupé a neschopné muže na D ěvín, aby je tam v klidu 
povraždily. O dalších 150 let pozd ěji Václav Hájek z Libo čan dopodrobna 
popisuje krvavé boje i mu čení a mrza čení zajatc ů. Nejznám ější je ovšem 
pověst Dív čí válka ze Starých pov ěstí českých od Aloise Jiráska. [8] 

 

Obr. 4: Zam ěření hradu D ěvín [6]  
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1.3.3 Vývoj lokality Dív čích hrad ů od 2. poloviny 18. století 
 

1.3.3.1 Období prvního vojenského mapování (1764 - 1 768) 
 

Z vý řezu mapy I. vojenského 
mapování (viz Obr. 6: I, 
vojenské mapování - Josefské) 
je patrné rozložení cestní 
sít ě v řešeném území a jeho 
okolí. Tato cestní sí ť se dá 
považovat za základ soudobé 
kostry dnešní cestní sít ě. 
Dále lze z mapy vy číst, že 
většina území byla využívána 
jako zem ědělská p ůda bez 
lesních porost ů. Zákres 
terénních nerovností je velmi 
zkreslený a neodpovídá 

skute čnosti. Celkov ě lze z mapy vy číst rozmíst ění sídel v krajin ě, avšak 
samotná struktura jednotlivých sídel je velmi t ěžko definovatelná. 

 

1.3.3.2 Období vzniku mapy stabilního katastru (1817 - 1869) 
 

Mapa stabilního katastru (viz. 
Obr. 7: Stabilní katastr) již 
není tolik zkreslená. Cesty, 
odpovídající ve v ětší mí ře 
současnosti, mají ur čenou 
přesnou polohu a d ělí krajinu 
do menších segment ů, které 
jsou také vícemén ě totožné se 
současnou situací. Cestní sí ť 
spojuje historická jádra 
současných pražských částí 
(Radlice, Jinonice). Z řetelná 

je také parcelace jednotlivých 
pozemků zem ědělské p ůdy, které 

je respektováno i dnes. P ři cest ě, která řešené území rozd ěluje na dv ě části 
(východní a západní), je p ři severní hranici znázorn ěn d řevěný k říž. Dále 
jsou na map ě znázorn ěny plochy luk, které do řešeného území vstupovaly 
převážn ě z jihu. V sou časné dob ě do řešeného prostoru zasahují lesní 
porosty, které se v dob ě vzniku stabilního katastru v okolí řešeného území 
vůbec nevyskytovaly. 

 

 

1.3.3.3 Období druhého vojenského mapování (1836 - 1 852) 
 

Mapa z doby II. vojenského 
mapování (viz. Obr. 8: II. 
vojenské mapování - 
Františkovo) má v sob ě již 
zakreslenou železnici - tzv. 
Pražský Semmering, která vede 
v zá řezu svahu D ěvínského 
kopce. Z mapy je patrné, že se 
začala rozr ůstat zástavba 
kolem železni ční trat ě. 
Vzhledem k podrobnosti mapy 
lze vy číst pouze hlavní 
komunikace mezi jednotlivými 
sídly a pokryv povrchu. Cestní 

sí ť z ůstala beze zm ěny. Drtivou část povrchu zaujímá orná p ůda, z jihu 
vstupuje do řešeného území enkláva louky. Skály byly v této dob ě obnaženy, 
bez stromových porost ů. Znázorn ění terénních nerovností je do ur čité míry 
hodnov ěrné.  

 

1.3.3.4 Okolo roku 1938 
 

Z leteckého snímku z roku 
1938 (viz. Obr. 9: Letecký 
snímek z roku 1938) lze 
vy číst členitost zem ědělské 
půdy, která v té dob ě byla 
rozd ělena do více menších 
honů (zvlášt ě v západní části 
řešeného území). Cestní sí ť 
vychází z map stabilního 
katastru, dopln ěna je pouze o 
některé komunikace usnad-
ňující p řístup k jednotlivým 
polím. P ři severní hranici 
řešeného území je patrná 

plocha s rastrov ě vysázenými d řevinami, které vytvá ří sad. K území z jihu 
začínají v této dob ě pronikat stromové lesní porosty, avšak skály jsou stále 
obnažené. Z mapy je také patrný rozvoj jednotlivých sídel.  

 

 

 

Obr. 6: I. vojenské mapování -  Josefské  

Obr. 7: Stabilní katastr  

Obr. 8: II. vojenské mapování -  Františkovo  

Obr. 9: Letecký snímek z roku 1938  
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1.3.3.5 Okolo roku 1953 
 

Na leteckém snímku z roku 
1953 (viz Obr. 10: Letecký 
snímek z roku 1953) jsou 
výrazná scelená pole. Cestní 
sí ť z ůstala ve v ětší mí ře 
beze zm ěn. Ale i p řes to 
došlo v n ěkterých místech k 
přerušení komunikací a to 
především kv ůli obytnému 
potenciálu místa s rozr ůs-
tající se zástavbou. Také 
výstavba vojenského areálu 

(tehdy p řísn ě utajovaný vojen-
ský vývojový ústav VÚ 60) p ři 

severozápadní hranici řešeného území narušila trasu cesty zaznamenanou již 
na mapách I. vojenského mapování. Z jihu pronikají k hranici území lesní 
porosty por ůstající skálu nad Žvahovem. Na západní stran ě samotného h řbetu 
Děvína se nachází n ěkolik výrazných terénních nerovností z dob Pražského 
povstání na konci 2. sv ětové války, kdy zde probíhaly boje mezi oddíly 
Vlasovc ů a ustupující n ěmeckou armádou. [6]  

 

1.3.3.6 Okolo roku  1975 
 

Z leteckého snímku z roku 1975 
(viz Obr. 11: Letecký snímek z 
roku 1975) je patrné, že došlo 
k ješt ě masivn ějšímu scelení 
zemědělských pozemk ů. Velká 
výměra této orné p ůdy byla v 
severní části ponechána ladem. 
Při severní hranici území 
vznikla také na úkor vým ěry 
orné p ůdy v ětší plocha sad ů. V 
této fázi vývoje území se také 
začínají p ři severní hranici 

řešeného území objevovat 
drobné zahrádká řské kolonie. 

Ze snímku je také patrný rozvoj zástavby, p ředevším výstavba sídlišt ě Dív čí 
hrady. Jižn ě od řešeného území stále p řibývá masa lesních porost ů. 

 

 

 

1.3.3.7 Okolo roku 2000 
 

Na leteckém snímku z roku 2000 
(viz Obr. 12: Letecký snímek z 
roku 2000) je zobrazen tém ěř 
současný stav využití území. 
Při severovýchodní hranici 
území byly zrušeny plochy 
sadů. Ovocné stromy vysázené v 
rastru se dochovaly pouze v 
segmentech v jednotlivých 
zahradách zahrádká řské 
kolonie. Ta naopak svojí 
výměru zv ětšila. Další výrazná 

změna, která se v oblasti 
udála, byla výstavba Radlické 

radiály a napojení oblasti na metro. Tím se ješt ě zvýšila obytná atraktivita 
území a rozmohla se zástavba. Skály p ři jižní hranici řešeného území jsou 
již zcela zalesn ěny a enkláva lesa proniká i dovnit ř, do řešeného území. Na 
snímku z této doby je již patrna vodárenská v ěž architekta Karla Hubá čka, 
která byla dokon čena v roce 1977. 

 

1.3.3.8 Současnost 
 

Vzhledem k velmi malému 
časovému odstupu nejsou z 
leteckého snímku z roku 2008 
(viz Obr. 13: Letecký snímek 
z roku 2008) patrny žádné 
výrazné zm ěny ve využívání 
území. Zástavba v okolí se 
dále rozr ůstá (díky velkému 
obytnému potenciálu území). 
Patrná je velká masa lesních 
porost ů, které již zcela 
pokryly skály a vytvo řily tak 
přírodní park. Zem ědělské 
využití p ůdy je beze zm ěn.  

 

 

 

 

 

Obr. 10: Letecký snímek z roku 1953  

Obr.  11: Letecký snímek z roku 1975  

Obr. 12: Letecký snímek z roku 2000  

Obr.  13: Letecký snímek z roku 2008  
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1.3.4 Souhrnné zhodnocení vývoje lokality Dív čích hrad ů 
 

Z výkresu č. 1.3. Historická analýza je patrný vývoj urbanizace obcí 
nacházejících se v okolí řešeného území - Dív čích hrad ů. Jedná se o obce 
Jinonice, Radlice a Hlubo čepy. Obec Jinonice (západn ě od řešeného území) a 
Hlubo čepy (jižn ě od řešeného území si dodnes dochovaly svá historická jádra 
s p ůvodními stavbami a dispozi čním řešením. Historické jádro obce Radlice 
bylo zcela zni čeno povrchovou t ěžbou stanice metra Radlická (80. léta 20. 
století). Lokalita Dív čích hrad ů byla prokazateln ě osídlena již od 
st ředov ěku. Blízkost centru Prahy, dopravní napojení (Radlická radiála), 
železnice a p řírodní park ješt ě zvýšily atraktivitu území. Z výkresu č. 3 - 
Historická analýza je tedy dále patrný vývoj urbanizace, který spo číval 
především v zahuš ťování architektonického p ůdorysu (okolí Hlubo čep) a ve 
výstavb ě p ředevším pr ůmyslových areál ů a pozd ěji i sídliš ť (mezi Jinonicemi 
a Radlicemi). Historická cestní sí ť nebyla výrazn ě změněna, byla pouze 
vystav ěna Radlická radiála.  

Hlavní dominantou, která vytvá ří lokalitu Dív čí hrady je velká plocha 
obdělávané orné p ůdy. Jedná se o nejstarší dochovanou krajinnou plochu. Orná 
půda na tomto míst ě je zaznamenána již na map ě z 2. poloviny 18. století. 
Další plochy orné p ůdy byly postupn ě zrušeny novou zástavbou. Naopak, lesní 
plochy nejsou z historie doloženy. Postupn ě byly zales ňovány skály jižn ě od 
řešeného území. Zalesn ění dosáhlo nejv ětšího rozsahu na za čátku 21. století, 
kdy enkláva lesa proniká i do řešeného území.  

 

1.3.5 Archeologická ochrana území 
 

Ochrana archeologických památek, v četn ě ochrany území Dív čích hrad ů, se řídí 
tzv. „Maltskou konvencí“, která byla p řijata 16. ledna 1992. Tato dohoda 
zavazuje evropské státy chránit archeologické památky na jejich p ůvodním 
míst ě a invazivní zásahy (to znamená zásahy do terénu a odkrývání nebo 
vyzvedávání nález ů) provád ět až ve zd ůvodn ěných a nutných p řípadech. Vychází 
se z p ředpokladu, že vývoj v ědeckého poznání se stále vyvíjí a v budoucnosti 
se budou archeologické památky zkoumat dokonalejšími metodami.[6] 

 

1.4 Ochrana pří rody a krajiny 

 

1.4.1 Klimatické podmínky 
 

Podle mapy klimatických oblastí (Obr. 14: Mapa klimatických oblastí) se 
území nachází v teplé klimatické oblasti – T. V teplé oblasti se pravideln ě 
vyskytuje v dlouhodobém pr ůměru více než 50 letních dn ů v roce, kdy 
maximální teplota vzduchu je vyšší než 25°C a vyšší. 

 

 

 

1.4.2 Půdní pom ěry a geologie 
 

 

Obr. 15: Mapa p ůdních typ ů 

Podle mapy p ůdních typ ů (viz Obr. 15: Mapa p ůdních typ ů)se v zájmovém území 
nacházejí p ředevším subtyp hn ědozem modální - ze spraší, prachovic, 
polygenetických hlín, zrnitost 3. V severovýchodní části území se nachází 
subtyp antropozem urbánní s p řekryvem materiálu z humusových horizont ů o 
mocnosti do 0,3 m.  

Obr. 14: Mapa klimatických oblastí  
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Na území se vyskytuje zem ědělská p ůda I. a II. t řídy ochrany (viz výkres 
Ochrana p řírody a krajiny). Zem ědělské p ůdy I. t řídy ochrany se nachází 
především v rovinných plochách nebo v mírn ě sklonitém terénu. Tyto plochy je 
možné ze zem ědělského p ůdního fondu odejmout pouze výjime čně, a to p řevážn ě 
na zám ěry související s obnovou ekologické stability krajiny, p řípadn ě na 
liniové stavby zásadního významu. Zem ědělské p ůdy II. t řídy ochrany mají 
nadpr ůměrnou produk ční schopnost. Ve vztahu k ochran ě zem ědělského p ůdního 
fondu jde o vysoce chrán ěné jen podmín ěně odnímatelné plochy, s ohledem na 
územní plánování jsou také jen podmín ěně zastavitelné.  

 

 

Obr. 16: Geologická mapa 

 

Podle geologické mapy (viz Obr. 16: Geologická mapa) se v zájmovém území 
nacházejí paleozoické horniny zvrásn ěné, nemetamorfované (b řidlice, droby a 
křemence a vápence) a mezozoické horniny (pískovce a jílovce). Dále jsou 
v oblasti p řítomny zjišt ěné zlomy.  

 

1.4.3 Geobotanické členění 
 

Podle Geobotanické mapy (Mikyška, 1969) (viz Obr. 17: Geobotanická mapa) 
vyplývá, že rekonstruovanou p řirozenou vegetaci řešené lokality tvo ří 
většin ě z velké části dubo – habrové háje ( Carpinion ). Dále se na řešeném 
území nachází subxerofilní doubravy ( Potentillo Quercetum ) a v malém 
množství na území také zasahují su ťové lesy ( Tilio – Acerion ). 

 

Dubo - habrové háje 

Převážn ě listnaté, z řídka též smíšené lesy s jedlí ( Abies alba ) nebo se 
smrkem ( Picea abies ). V porostu dubohabrových háj ů p řevládá dub zimní 

( Quercus petraea ), dub letní ( Quercus robur ), habr obecný ( Carpinus betulus ) 
a lípa srd čitá (Tilia coradata ). Ke řový porost tvo ří svída krvavá ( Cornus 
sanguinea ), r ůzné druhy hloh ů ( Crataegus  sp.), brslen evropský ( Euonymus 
europaeus ) a zimolez pý řitý ( Lonicera xylosteum ). [10] 
 

 
Obr. 17: Geobotanická mapa 

Subxerofilní doubravy 

Teplomilné doubravy s p řevahou dubu zimního ( Quercus petrae ) nebo dubu 
letního ( Quercus robur ) vyskytující se na chudších p ůdách silikátových 
substrát ů, n ěkdy m ůže p řítomen i habr ( Carpinus betulus ) a vzácn ěji buk 
( Fagus sylvatica ). V ke řovém patru jsou zastoupeny p ředevším líska ( Corylus 
avellana ) a hlošina ( Frangula alnus ). Bylinné patro má zpravidla 
mozaikovitou strukturu. [10] 

 

Suťo vé lesy 

Jedná se o trvalá spole čenstva listnatých, z řídka smíšených les ů s tisem 
( Taxus baccata ) nebo s jedlí ( Abies alba ) na sutích a balvanitých rozpadech 
s nevyzrálými p ůdami. Pokryvnost a druhová diverzita stromového a bylinného 
patra závisí na stupni sukcese a vývoji p ůd.  Stromové patro je bohaté 
 a p řevládají zde ušlechtilé listná če s vazbou na sut ě a balvanité rozpady, 
například: javor mlé č ( Acer platanoides ), javor klen ( A. pseudoplatanus ), 
jasan ztepilý ( Fraxinus excelsior ), lípa srd čitá ( Tilia cordata ), lípa 
velkolistá ( T. platyphyllos ), habr obecný ( Carpinus betulus ) a jilm drsný 
( Ulmus glabra ). Rovn ěž ke řové patro je bohat ě vyvinuté. Vyskytuje se zde 
například líska obecná ( Corylus avellana ), bez černý ( Sambucus nigra ), bez 
hroznatý ( S. racemosa ). V bylinném pat ře je málo ekologicky specializovaných 
druh ů. Typické je také zastoupení nitrofilních druh ů, nap říklad kop řiva 
dvoudomá ( Urtica dioica ), kakost smrdutý ( Geranium robertianum ), a druh ů 
náro čných na vlhkost jako nap říklad hluchavka skvrnitá ( Lamium maculatum ) 
a pta činec hajní ( Stellaria nemorum ). [10] 
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1.4.4 Biogeografické členění 
 

Území spadá do biochory -2RE – plošiny na spraších v suché oblasti (viz mapa 
Ochrana p řírody a krajiny). Sprašové plošiny tvo ří velmi monotónní reliéf, 
nepatrn ě zpest řený m ělkými dlouhými úpady a ojedin ělými malými nivami. 
Substrát tvo ří vápnité spraše. Okrajov ě sem zasahují z podloží k řídové 
sedimenty. V teplejších a sušších území černozem ě p řecházející v e vyšších 
polohách do hn ědozemí. P ůdy mají p řevážn ě tmav ě šedou barvu.  Klima je 
relativn ě teplé a srážkové podpr ůměrné – T2. Na plošinách jsou podmínky pro 
tvorbu v ětrné eroze. 

Pole p řevládají a jejich zastoupení v tomto typu biochory je blízko 
absolutnímu maximu. Lesy jsou velmi vzácné, zpravidla je tvo ří nepatrné 
a navzájem odd ělené segmenty. Nacházejí se na ojedin ělých strmých svazích 
nebo v místech, kde d říve byly t ěženy nerostné suroviny, p řípadn ě tvo ří 
doprovod vodote čí. Travní porostu v tomto typu biochory tém ěř chybí. [11] 

 

1.4.5 Typologie krajiny 
 

1.4.5.1 Typologie krajiny podle reliéfu 
 

Z mapy typologie krajiny podle reliéfu (viz Obr. 18) je patrné, že na území 
se vyskytují z velké části krajiny bez vylišeného reliéfu a krasové krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.2 Typologie krajiny podle využití 
 

Na map ě typologie krajiny podle využití (viz obr. 19) je patrné, že na území 
nacházejí urbanizované krajiny a lesozem ědělské krajiny. 

 

Obr. 19: Mapa typologie krajiny podle využití 

 

1.4.6 Ochrana p řírody a krajiny 
 

Z územního systému ekologické stability (ÚSES) se v t ěsné blízkosti území 
nachází osa funk čního nadregionálního biokoridoru, která řešené území 
zásadn ě ovliv ňuje, a to tím, že do západní části řešeného území zasahuje 
ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru (viz výkres č. 1.4. Ochrana 
přírody a krajiny). Dále se v okolí řešeného území nacházejí: funk ční (N3) i 
nefunk ční lokální biokoridory (N4), funk ční lokální biocentrum (L1 a L3) i 
nefunk ční lokální biocentrum (L5)a n ěkolik funk čních interak čních prvk ů 
(I5). Prvky územního systému ekologické stability se nacházejí p ředevším v 
přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí a v p řírodním parku Ctirad. 
Biokoridory a biocentra jsou z velké části tvo řeny lesním porostem (viz 
výkres Ochrana p řírody a krajiny).  

Na jižní část řešeného území navazuje p řírodní park Prokopské a Dalejské 
údolí (viz výkres č. 1.4. Ochrana p řírody a krajiny). Celková rozloha 
přírodního parku je 652,5 ha. Jedná se o krasovou oblast v jihozápadní části 
Prahy, nejsevern ější výb ěžek Českého krasu. Pozoruhodný komplex 
přírodov ědecky cenných ekosystém ů má územní mezinárodní význam z hlediska 
geologie – množství geologických profil ů. Na území p řírodního parku leží 
rovn ěž řada zajímavých památek na t ěžbu vápence a dv ě významné archeologické 
lokality. Krom ě Prokopského a Dalejského údolí se zde nachází i výšiny, tzv. 
Dív čí Hrady nad Zlíchovem. Údolím prochází lokální železni ční tra ť, druhá 
lemuje úbo čí Dív čích Hrad ů. [12] 

V blízkosti řešeného území se rovn ěž vyskytuje oblast Natura 2000 a Evropsky 
významné lokality (viz výkres č. 1.4. Ochrana p řírody a krajiny).  

Na řešené území v jižní části navazují lesní porosty. Jedná se p ředevším o 
lesy zvláštního ur čení a dále také o lesy ochranné (viz výkres č. 1.4. 
Ochrana p řírody a krajiny). 1 

                                                
1 Mapa Ochrana p řírody a krajiny byla vytvo řena na základ ě územn ě analytických podklad ů hl. m. Praha 

Obr. 18: Mapa typologie krajiny podle reliéfu  
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1.5 Dopravní analýza 

 

Dopravní analýza je zakreslena ve výkresu č. 1.5. 

Doprava v řešeném území je zastoupena pouze v rámci ú čelových a p ěších tras. 
Po jižním okraji území vede obslužná asfaltová komunikace spojující Butovice 
a Prokopské údolí. Pro automobilovou dopravu není voln ě p řístupná. Její ší ře 
v sou časné dob ě vyhovuje pouze jednosm ěrnému provozu. Území je na n ěkolika 
místech rozd ěleno polními cestami, které jsou hojn ě využívány chodci. 

Hlavní p řístup je do řešeného území ze severu ulicí Výmolovou, která svou 
ší ří nevyhovuje obousm ěrnému provozu. Od ulice Radlická je nutné p řekonat 
nechrán ěný železni ční p řejezd. Z východní části je p řístup ulicí Mezi 
Rolemi, ta slouží jako p řístupová komunikace k místní záchranné stanici. 
Poslední p řístup je z Prokopského údolí. Není pro automobilovou dopravu 
voln ě p řístupný, je používán pouze pro údržbu lesa a cest v Prokopském údolí 
a je využíván chodci a cyklisty. Jako další p řístupy je možné využít dv ě, v 
současné dob ě, nepropustné cesty v severní části řešeného území. 

Transport z centra m ěsta je zajišt ěn městskou hromadnou dopravou. Stanice 
metra B Radlická a Jinonice zajiš ťují p řístup ze severní části. Nejbližší 
tramvajová zastávka je kone čná zastávka Radlická. Autobusová doprava 
umožňuje vstup ze severu  - zastávky Radlická, Dív čí hrady, z Východu  - 
Vidoule, Butovická i z jihu – zastávka V Uli čce. 

Okolo celé oblasti vede železni ční tra ť spojující Prahu – Zli čín a Prahu – 
Smíchov se zastávkami Žvahov a Jinonice. Podle platného územního plánu by na 
této trati m ěly vzniknout další dv ě vlakové zastávky. Další vlakovou tratí 
je spoj Praha - Smíchov a Praha - Řeporyje se zastávkou Hlubo čepy. Na této 
trati by m ěla být situována další zastávka v části Hlubo čepy. 

Na základ ě platného územního plánu i nového konceptu územního plánu by 
v Butovicích m ěla vzniknout tzv. Radlická radiála (nad řazené sb ěrné 
komunikace celom ěstského významu – S1), která má spojovat Butovice a Zlíchov 
tunelovým úsekem. V Butovicích je tato radiála řešena víceúrov ňovou 
komunikací. Dle územního plánu by m ěla místním vojenským areálem vést 
ostatní doprav ě významná komunikace – S2. V konceptu územního plánu dochází 
ke zm ěně a tato komunikace je vedena mimo tento areál a sou časně okolo 
navrhovaného vysokoškolského areálu. V existující dokumentaci pro DUR je 
plánována tato komunikace pouze okolo vojenského areálu a zp ět k ulici 
Radlická (viz. Výkres č. 1.5. Doprava - nový stav do časných komunika čních 
objekt ů). 

Podle územního plánu jsou v řešeném území navrhovány cyklistické trasy a 
podle konceptu územního plánu koridory cyklistické infrastruktury, které 
spojují Butovice, Prokopské údolí a Radlice.   

Pro usnadn ění vstupu do řešeného území je navrhována v konceptu územního 
plánu lanová dráha od stanice metra Radlická. 

 

1.6 Technická infrastruktura 

 

Analýza technické infrastruktury je zaznamenána ve výkresu č. 1.6. (Zásady 
technické infrastruktury). 

Sít ě technické infrastruktury, které p římo prochází řešenou lokalitou a u 
kterých je nutné p ři navrhování brát v úvahu také jejich ochranná pásma 
jsou: radioreléová trasa, nad řazené kanaliza ční stoky a sb ěra če, VTL 
plynovod, nad řazené vodovodní řady, optický kabel a elektrické vedení. 
 
Odkanalizování: Řešenou lokalitou prochází nad řazené kanaliza ční stoky a 
sběra če s ochranným pásmem 2,5 m na ob ě strany od osy. 
  
Elektronická komunikace: Řešenou lokalitou prochází páte řní radioreléové 
trasy Barrandov, Kav čí Hory, které zajiš ťují pokrytí území rozhlasovým a 
televizním signálem. Ochranná pásma probíhajících paprsk ů jsou závislá na 
výškových podmínkách území a jsou vyhlašována individuáln ě v úsecích, kde 
spodní hrana ochranného pásma probíhá ve výšce do 50 m nad terénem. 
V ochranném pásmu je zakázána bez souhlasu provozovatele výstavba budov a 
objekt ů p řesahujících nadmo řskou výšku hranice ochranného pásma a instalace 
zařízení, které mohou p ůsobit rušiv ě (generátory, silová energetická 
zařízení a vedení, radary, vysíla če jiných provozovatel ů atd.). V řešeném 
území je toto ochranné pásmo vymezeno.  
 
Zásobování plynem: Řešeného území se dotýká vysokotlaký plynovod (VTL) 
s ochranným pásmem 2 m od osy a bezpe čnostním pásmem 20 m od osy. 
V bezpe čnostním pásmu lze z řizovat stavby pouze s p ředchozím písemným 
souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz p říslušného 
zařízení. Regula ční stanice VTL plynovodu má ochranné pásmo 10 m.    
 
Zásobování vodou: Jedná se o nad řazené vodovodní řady s ochranným pásmem 
2,5 m od osy. V blízkosti řešeného území se také nachází technologický 
objekt pro zásobování vodou ve form ě vodárenské v ěže.   
 
Sdělovací vedení: Optický kabel s ochranným pásmem 1,5 m na ob ě strany od 
osy prochází kolem řešeného území a protíná jej v jihozápadní části.  
 
Elektrické vedení: Okolo řešeného území prochází kabelové vedení 22 kV 
v zemi s ochranným pásmem 7 m na ob ě strany od osy, v jihozápadní části vede 
na hranici řešeného území. V okolí se nachází řada transforma čních stanic 
22 kV/0,4 kV.  
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1.7 Urbanistická analýza 

 

Řešené území se nachází na náhorní pláni, která je vymezena z jihu 
Prokopským údolím, z východu údolím Vltavy a ze západní a severní část je 
ohrani čena stávající zástavbou. Jak je vid ět i na výkresu 1.7.1. spadá 
většina řešeného území do ochranného pásma památkové rezervace. To je 
stanoveno z d ůvodu omezení negativního vlivu nové zástavby v kontextu s PPR. 
V souvislosti s tím je také ur čen pohledový horizont, citeln ě však chybí 
jednozna čná výšková a objemová regulace staveb. Pohledové exponovanosti, 
významné z hlediska celé Prahy, je také z hlediska d ůležitosti tohoto jevu 
pro řešení návrhu území v ěnován další výkres 1.7.2. 
Blízkost centru Prahy dokládá i hranice vn ějšího a vnit řního m ěsta. Vnit řní 
kompaktní m ěsto p ředstavuje p řevážn ě historickou zástavbu 19. a po čátku 
20. století, která ve své dob ě p ředstavovala samostatná p ředměstí a m ěstské 
čtvrti. Sou částí jsou i území zahradních čtvrtí a enklávy novodob ější volné 
zástavby. Jde o plnohodnotné m ěstské čtvrti s jádrovým územím center a 
vnit řní m ěstskou zelení.  
Vnější kompaktní m ěsto p ředstavuje zástavba vznikající p řevážn ě v druhé 
polovin ě 20. století. Jeho sou částí jsou významné obytné celky dopln ěné o 
sí ť center, o rekrea ční zázemí a plochy s nabídkou pracovních p říležitostí 
vytvá řející podmínky pro fungující m ěstskou strukturu. Území p ředstavuje 
zásadní potenciál pro rozvoj m ěsta, a to jak na plochách p řestavby, tak v 
zastavitelných plochách navazujících často na neukon čenou výstavbu. 
Práv ě vn ější kompaktní m ěsto obklopuje řešené území tém ěř ze všech stran a 
vytvá ří v rámci Prahy výjime čné území – velmi velkou volnou plochu 
v bezprost řední blízkosti jednoho z významných center hlavního m ěsta, která 
teprve čeká na své konkrétní využití.  
Historická jádra obcí, cenné urbanistické soubory i významné stavby, 
stavební dominanty, historické zahrady a h řbitovy a pietní místa jsou v map ě 
vyzna čeny z d ůvodu možnosti další návaznosti na potencionální rekrea ční a 
turistické cíle. Historická jádra obcí spolu s dalšími s urbanismem 
svázanými jevy dokreslují urbanistickou strukturu území. 
Architektonicky významným prvkem, bezprost ředně na hranici řešeného území a 
do řešeného území výrazn ě zasahující, je i vodárenský areál z roku 1976 a 
především jeho vodárenská v ěž, dostav ěná o rok pozd ěji architektem Karlem 
Hubáčkem. Jedná se o t ři paralelní, vzájemn ě propojené ocelové válce vysoké 
50 m a s pr ůměrem 3,5 m. Vodárenský areál zásobuje vodou Jihozápadní M ěsto a 
je napájen vodou z vodovodu v Jesenici u Prahy.  
V blízkosti řešeného území se nachází i dv ě významné kompozi ční osy. První 
je osa zelen ě procházející Prokopským údolím až tém ěř k Vltav ě a dále 
pokra čující po svazích vltavského údolí. Druhá osa - na tu p řírodní 
navazující - je v údolí Vltavy, osa urbanistického rozvoje m ěsta.  
V rámci okolí řešeného území se nachází i bariera v podob ě frekventované 
komunikace (Radlická), znesnad ňující p ěší propojení mezi stanicemi metra a 
řešeným územím.  
Již zmi ňované Prokopské údolí je také celom ěstsky významná rekrea ční oblast, 
na jejíž p řírodní, rekrea ční a historický potenciál m ůže řešená plocha 

navázat. S tím jsou ale spojena i ur čitá omezení nap říklad v podob ě 
archeologických lokalit. 
V severozápadní části území se nachází stavební uzáv ěra. Dív čí hrady jsou v 
platném územním plánu definovány jako tzv. velké rozvojové území 
(Vysokoškolský areál Jinonice) a platí pro n ěj do doby po řízení podrobn ější 
územně plánovací dokumentace nebo územn ě plánovacího podkladu stavební 
uzáv ěra v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části. 
Západní část Dív čích hrad ů je uvedena jako významné m ěstské rozvojové území 
(M/9, 62,87 ha) a východní část jako významné krajinné rozvojové území 
(Z/13, 62,01 ha). Jih a sever plošiny jsou vedeny jako územní rezervy pro 
zástavbu (UU/29 a UU/30).  
V území se také nachází p řestavbová plocha T20 Jinonická o vým ěře 21,2 ha, 
ur čená jako plocha k obnov ě nebo op ětovnému využití znehodnoceného území. 
Již zmín ěná mapa 1.7.2. se v ěnuje problematice pohledové exponovanosti 
území. Dív čí hrady pat ří k pohledov ě exponovaným lokalitám z PPR, které se i 
přes zna čnou vzdálenost uplat ňují v panoramatu m ěsta viditelného z centra 
Prahy.  
Z hlediska výhled ů jsou významné pohledov ě exponované volné plochy. Tyto 
plochy bez zelen ě a zástavby umož ňují vnímat území v širších souvislostech a 
nabízejí výhledy a souvislé veduty m ěsta. Krom ě Dív čích hrad ů má v Praze 
takový význam jen Velká skála. Jsou to poslední otev řené prostory v 
ochranném pásmu památkové rezervace v Praze, které se uplat ňují v pohledech 
z centra a spolu s nezastav ěnými svahy a terénními útvary a dalšími 
výraznými krajinnými prvky pat ří k základním kompozi čním prvk ům města.  
Tyto pr ůhledy z centra Prahy až do okolní volné krajiny jsou pro m ěsto této 
velikosti jedine čným jevem. Nem ělo by proto dojít k jejich ztrát ě (jak k 
tomu došlo nap ř. u zeleného horizontu severní terasy). 
Dív čí hrady pat ří také jako zachovaný krajinný celek do systému zelen ě 
Prahy. 
Výhledy z prostoru Dív čích hrad ů poskytují na východ ě výhled na velkou část 
jihovýchodního b řehu Vltavy s modern ější zástavbou. Další výhledy do okolí 
jsou z centrální a západní části území. P řibližn ě uprost řed jižní hranice 
řešeného území se nachází „slepé místo“ – prostor, kde hrana terénu a lesní 
vegetace odd ělující řešenou plochu od Prokopského údolí vytvá ří prostor, 
z kterého je viditelnost m ěstského panoramatu tém ěř nulová (viditelná je 
pouze tovární v ěž). 
 
Z hlediska urbanistické struktury m ěsta (výkres č. 1.7.3.) tvo ří řešené 
území nezastav ěnou proluku v jihozápadní části Prahy, kterou z velké části 
obklopuje vn ější kompaktní m ěsto. Kon čí zde tedy okraj zastav ěného území 
Prahy. Západní část území zasahuje do pásu areál ů s r ůzným využitím, z nichž 
nejv ětší je vojenský areál. Ze západu také k řešenému území p řiléhá rostlá 
zástavba venkovského typu. Jediným dalším zastav ěným územím p řiléhajícím 
přímo k řešenému území je volná sídlištní zástavba na jihovýchodním cípu 
území. Ze severu se plánuje nová výstavba obytných ploch, z jihu a východu 
stavební činnost znemož ňují srázy a Prokopské údolí. 
Vzhledem k panoramatu m ěsta je rozvoj limitován výškov ě i prostorov ě. 
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Míra využití území je v map ě 1.7.3. znázorn ěna kódem p řevzatým z Metodického 
pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního m ěsta Prahy v úplné zn ění 
ke dni 1. 11. 2002 (poslední nalezená verze). Na základ ě tohoto metodického 
pokynu a výkres ů, na které odkazuje (výkres č. 26 Bydlení – regulace a č. 28 
Ostatní nebytové funkce) je do výkresu struktury zástavby zapracována 
v podob ě kódu a plošného vymezení daného území i míra využití území.  
Použitý kód se skládá z maximální míry využití území (kód A-K) a minimálního 
podílu bydlení (kód 0-9). Význam jednotlivých kód ů je uveden v tabulce 1 a 
2. 
 
MINIMÁLNÍ PODÍL BYDLENÍ  
Minimálním podílem bydlení se stanovuje pro vybrané funk ční plochy minimální 
podíl hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení. Je vždy vztažený na 
celou funk ční plochu a lze jej odvodit ze vzorce:  
 
Podíl bydlení = sou čet hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení [m2] 
/ sou čet hrubých podlažních ploch [m2]. 
 
Je vztažen k jednotlivým stavbám tak, aby bylo u p řestavovaných, 
modernizovaných nebo u nov ě postavených staveb na míst ě likvidovaných 
objekt ů dosaženo minimáln ě stejného, p řípadn ě vyššího podílu bydlení, než 
bylo v p ůvodních objektech.  
Mimo vymezené plochy ve výkresu č. 36 (Podíly bydlení v centrální části 
města) je minimální podíl bydlení údajem informativním, doporu čeným a je na 
stavebním ú řadu, aby posoudil každý jednotlivý zám ěr v kontextu celé funk ční 
plochy i okolního území. P ři územním řízení je doporu čeno p řihlédnout k 
místním podmínkám a stanovit podíl bydlení u konkrétní parcely tak, aby 
celkový podíl bydlení ve funk ční ploše dlouhodob ě dodržoval stanovený 
minimální podíl bydlení. 
 
KOEFICIENT PODLAŽNÍCH PLOCH (KPP) 
Maximální kapacitu funk ční plochy vyjád řenou v m2 hrubé podlažní plochy pro 
celou funk ční plochu se vypo čítá vynásobením rozlohy funk ční plochy a KPP. 
Koeficient podlažních ploch je nep řekro čitelný.  
Hrubá podlažní plocha se pro tento ú čel vypo čte sou čtem  
• hrubých podlažních ploch ve všech nadzemních podlažích (v četn ě 
ustupujících pater a zapo čitatelné části podkroví), vypo čtených na základ ě 
vnějších rozm ěr ů budovy v každém jednotlivém nadzemním podlaží nebo 
příslušné části 

• části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží využitých hlavní funkcí, 
vypo čtených na základ ě vn ějších rozm ěr ů budovy v každém jednotlivém 
podzemním podlaží  
• hrubých podlažních ploch podlaží částe čně zapušt ěných do svahu (využitých 
z dominantní části hlavní funkcí) pod i nad úrovní vstupního patra.  
 
Max. kapacita funk ční plochy [m2 hrubé podlažní plochy] = KPP x rozloha 
funk ční plochy [m2] 
 
Stanovená max. kapacita funk ční plochy se nesmí p řekro čit. 
 
KOEFICIENT ZELENĚ (KZ) 
KZ je koeficientem stanovujícím minimální podíl zapo čitatelných ploch zelen ě 
v území. Odvozuje se z KPP a podlažnosti (po vypo čtení zaokrouhlená na celá 
čísla). KZ se stanoví pro celou vymezenou funk ční plochu. 
Plocha zelen ě je stanovena rozsahem:  
• zelen ě na rostlém terénu (v četn ě variantního zápo čtu popínavé zelen ě, 
solitérních, skupinových a liniových strom ů v rámci zpevn ěných ploch) 
• ostatní zelen ě (zele ň na um ělém povrchu – stavební konstrukci, v četn ě 
variantního zápo čtu popínavé zelen ě, solitérních, skupinových a liniových 
strom ů v rámci zpevn ěných ploch). 
 
Min. podíl zapo čitatelných ploch zelen ě v území [m2] = KZ x rozloha funk ční 
plochy [m2] 
 
PODLAŽNOST 
Je v ÚPn pomocným údajem, jehož prost řednictvím se stanovuje KZ. Pro pot řeby 
stanovení KZ se podlažnost vypo čte podle vzorce:  
Podlažnost = celková hrubá podlažní plocha / zastav ěná plocha 
 
KOEFICIENT ZASTAVĚNÉ PLOCHY (KZP) 
Je v ÚPn orienta čním údajem, znamená maximální plochu, kterou je možno 
zastav ět nadzemními stavbami a lze jej odvodit ze vzorce: 

KZP = KPP / podlažnost 
 

Míra využití území je vyjád řena kódem míry využití území, který je definován 
koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zelen ě (KZ). Koeficient 
zastav ěné plochy (KZP) a podlažnost – viz informativní část. 
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Tab. 1: Tabulka míry využití území (p řevzato z Metodického pokynu k Územnímu 
plánu sídelního útvaru hlavního m ěsta Prahy v úplném zn ění ke dni 1.11.2002) 

Tab. 2: Tabulka kód ů minimálního podílu bydlení (p řevzato z Metodického 
pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního m ěsta Prahy v úplné zn ění 
ke dni 1.11.2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z t ěchto analýz vyplývá, že urbanistické řešení vzhledem k p ředpokládanému 
rozvoji území a jeho okolí by m ělo vymezit plochy pro r ůst obytné zástavby, 
která bude navazovat na stávající struktury a která bude koncipována tak, 
aby nenarušovala hodnotné p řírodní prost ředí a výhledy. Podstatná část 
volných ploch by m ěla fungovat v rámci celom ěstského systému zelen ě, 
rekreace a sportovních aktivit.  
 
Mapy vycházejí z map a text ů UAP a terénního pr ůzkumu. 
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1.8 SWOT analýza  

STRENGTHS 
 

• silná historická provázanost p ěstovaných plodin s minulými obdobími 

• klidný a rekrea čně zajímavý prostor uvnit ř Prahy 

• rekreace – návaznost na Prokopské údolí 

• poslední dochované pole v centru Prahy 

• součást zeleného prstence Prahy, jako sou část jednoho z jejích klín ů 

• Genius Loci 
 
Jednou z nejzákladn ějších a nejvyšších hodnotou řešeného prostoru je jeho 
jednozna čně prokazatelná historická provázanost s místními obyvateli 
a s historickými zp ůsoby obd ělávání p ůdy. Krajina je zde siln ě provázána 
s činností člov ěka, ale p řesto se zde zachovaly i četné p řírodní hodnoty, 
které jsou doloženy p řítomností hned n ěkolika chrán ěných území (více 
informací viz kapitola p řírodní podmínky). Prostor má nezam ěnitelný 
charakter a unikátní duch místa, který je v kontrastu s m ěstským prostorem 
hlavního m ěsta velice vítanou zm ěnou. Navíc je celý prostor navázán na 
přírodní park a tak je propojen s celistvým zelným prstencem Prahy, který 
umožňuje kvalitní rekreaci v zeleni i v samotném srdci zastav ěného území 
Prahy. Celkov ě je díky t ěmto charakteristikám prostor velice vhodný 
k rekrea čním ú čel ům. 

WEAKNESSES 
 

• nutná silná a p řesná regulace managementu 

• nejasná definovanost funk čního využití ploch 

• špatná dostupnost 

• nesnadná prostupnost 

• četné bariéry v území 
 
 

Mezi slabé stránky řešeného území pat ří silná pot řeba dodávání energií 
k udržení stavu řešeného prostoru – zejména kvalifikované obhospoda řování 
zemědělské p ůdy i pé če o chrán ěné oblasti tak, aby nedošlo k jejich 
postupné degradaci. 

Dalším velkým problémem je nejasn ě definované o čekávané využití ploch. 
Návšt ěvník není jednozna čně informován, o jakou plochu se jedná a co vše 
si v daném území m ůže dovolit. 

Problémem jsou i vstupy do vlastního řešeného území. Jedná se v ětšinou 
o p řístupy, které ani nejsou jako primární vstupy koncipovány a jsou proto 
známy jen místním obyvatel ům, ale širšímu okolí z ůstávají skryty. Tyto 
nevhodné nástupní prostory ubírají celému místu na atraktivit ě. 

Neuspokojivá je i možnost pr ůchodnosti územím, která z ůstává zachována 
v podstat ě pouze v p říhodných pov ětrnostních podmínkách.  

OPPORTUNITIES 
 

• vesnické prost ředí uprost řed sídla 

• blízkost Butovic – statek, rybník… - možnost provázání s řešeným 
prostorem 

• výhledovost do okolí a viditelnost z okolí 

• návaznost na okolní chrán ěná území a turistické trasy širšího významu 

• potenciál pro navázání na hodnoty "staré české krajiny" a podpo ření 
provázanosti s historickým vývojem 

 

Jednou z možností dalšího rozvoje území je navázání na ducha vesnické 
krajiny, která bude v kontrastu s hmotou hlavního m ěsta a bude pro místní 
obyvatelstvo jist ě velice siln ě atraktivní. Atraktivním artiklem, který by 
se dal v dalších návrzích zapracovat jako jedno z hlavních lákadel pro 
návšt ěvníky, jsou nádherné vyhlídky na Prahu s řekou Vltavou a výchozy 
Barrandovských skal. Prostor pro zlepšení podmínek v území je i z hlediska 
dopracování turistických tras chrán ěnými územími a jejich potenciální 
napojení na rekrea ční trasy širšího významu. 

Nejv ětším potenciálem řešeného území je jeho charakter "staré české 
krajiny“, která je každému člov ěku blízká a bude-li podpo řena, bude 
v návšt ěvnících vyvolávat harmonický a uklid ňující dojem.  

THREATS  
 

• znehodnocením ducha území nevhodnými zásahy 

• oslabení diversity v území špatnou specifikací využití ploch 

• viditelnost z okolí 

• Prokopské údolí – omezení, status ochrany 

• developerský tlak na zástavbu volné plochy krajiny 

• příslušnost k více m ěstským čtvrtím 
 

 
Nejv ětšími hrozbami pro řešené území je jeho neuvážené využití, které by 
vedlo k postupnému znehodnocení celého prostoru. Každý plánovaný 
a provedený zásah musí být veden s ohledem na dané p řírodní 
charakteristiky a s citlivým p řístupem k historickým a kulturním 
návaznostem. Celý prostor musí být řešen komplexn ě - a ť už se jedná o 
charakter využití zem ědělské p ůdy, ale i navazující zástavbu v okrajových 
plochách. V souvislosti s tímto se jako zásadní hrozba jeví developerský 
tlak, který by mohl vést až k celkovému budoucímu zastav ění řešeného 
prostoru. S budoucím vývojem území p řichází i pot řeba jednozna čné 
specifikace využití ploch - pro ú čely stylizované produkce, rekreace, 
bydlení, aby nedošlo ke snížení biologické, ale i estetické diversity 
území.  
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1.9  Prognózy vývoje území 

 

1.9.1 Charakteristiky jednotlivých čtvrtí 

 

Řešená oblast se nachází na katastrálním území Prahy 5. Jeho specifikace 
a další rozvoj je krom ě p řírodních podmínek siln ě ovlivn ěn i skute čností, že 
vlastní území se nachází na hranici t ří odlišných čtvrtí: Hlubo čepy, 
Jinonice a Radlice. 

HLUBOČEPY 

Hlubo čepy jsou m ěstská čtvr ť na jihu m ěstské části Praha 5. P řipojeny 
k Praze byly až v roce 1922. Katastrální vým ěra území je 6,07 km 2 - v ětšina 
území je využita jako zem ědělská p ůda (21%) a lesní p ůda (11%).  V roce 2008 
měla tato čtvr ť 23 059 obyvatel (pr ůměrná hustota osídlení v této oblasti je 
3716 obyvatel/km 2). Po čet obyvatel této čtvrti má stoupající tendenci, od 
roku 2001 vzrostl po čet obyvatel zhruba o 1300. Noví obyvatelé jsou sem 
lákání blízkostí p řírodních památek, relativn ě dobrou dopravní obslužností 
k obytným zónám i sociální vybaveností. 

Většina zástavby čtvrt ě Hlubo čepy se nachází v údolí Dalejského potoka podél 
hlavní ulice - Hlubo čepské. Charakterem se jedná p ředevším o rodinné domky, 
přesto se v údolí nachází n ěkolik patrových staveb. Typ zástavby je siln ě 
ovlivn ěn reliéfem, který má stejnou charakteristiku jako reliéf celé Prahy. 
Jsou zde vysoko položené plošiny se zarovnanými povrchy (Barrandov, Sídlišt ě 
Barrandov a D ěvín) a hluboce za říznutá údolí vodních tok ů (Prokopské údolí), 
která dohromady vytvá řejí velice členitý krajinný ráz, který je citliv ě 
dotvá řen antropogenními vlivy.  

JINONICE 

Jinonice jsou čtvr ť a katastrální území obvodu Praha 5 (malá část náleží pod 
správní obvod Praha 13), nacházejí se v kopcovitém terénu na jihozápad od 
centra na levém b řehu Vltavy. Sousedí s Koší řemi, Motolem, Radlicemi, 
Hlubo čepy, Holyní a Stod ůlkami. K Praze byly jako okrajová čtvr ť p řipojeny 
v roce 1922. Sou částí Jinonic je také historická osada Butovice. Katastrální 
výměra území je 6,17 km 2, na území trvale bydlí 4802 (údaj z roku 2008) 
a hustota zalidn ění je v porovnání s Hlubo čepy podstatn ě menší – 
639 obyvatel/km 2. 

Vzhledem k reliéfu území, který je kopcovitý (pražská stolová hora Vidoule 
(362 m) v katastru Jinonic a D ěvín) tu nebyla a není vhodná plocha pro 
výstavbu velkého obytného celku a celá oblast je koncipována spíše 
z vilových dom ů. Dnes je tato oblast spíše tranzitní částí m ěsta, slouží 
hlavn ě jako spojnice mezi Jihozápadním M ěstem a centrem Prahy. Jedine čný 
charakter dodávají území také významné pr ůmyslové podniky, n ěkteré vzniklé 
již za doby Rakouska-Uherska, které se dosud na území nachází. 

Celkový charakter výstavby byl v území ovlivn ěn dopravní situací. 
Historickou hlavní ulicí pro celou čtvr ť byla dnešní ulice Butovická, kterou 

nedávno necitliv ě p řeťala nová hlavní transitní ulice Radlická. V d ůsledku 
polohy čtvrti mezi centrem a Jihozápadním M ěstem tudy byla vedena linka 
metra B. V plánu je také stavba tzv. Radlické radiály, která bude Jinonice 
protínat a kolem které bude vystav ěna v oblasti Jinonic řada budov. M ěla by 
částe čně vést po trase dnešní Radlické ulice, částe čně bude svedena celkem 
do 3 tunel ů (detailní rozbor dopravní situace viz kapitola 1.5 – dopravní 
analýza). Stavbu Radlické radiály ale komplikuje řada projekt ů podél její 
budoucí trasy - Villapark Jinonice a reziden ční čtvr ť Botanica Vidoule. 

V sou časné dob ě v Jinonicích probíhá řada staveb a v plánu je také n ěkolik 
projekt ů velkého významu. Nejvýznamn ější je projekt nové m ěstské čtvrti Q5 
Waltrovka, který slibuje kompletní zlepšení ob čanské vybavenosti 
v Jinonicích a širším okolí. Čtvr ť by m ěla být nov ě spojena mostem p řes 
železni ční tra ť se stanicí metra. 

BUTOVICE 

Vzhledem k t ěsné návaznosti řešené oblasti na území starých Butovic, je 
nutné charakterizovat i tuto část. Butovice byly d říve samostatnou obcí, 

nyní jsou části pražské čtvrti Jinonice , nacházející se v katastrálním území 
Prahy 5. 

Staré Butovice si dosud zachovaly silný venkovský charakter zástavby. 
Nejvýznamn ější zdejší památkou je kostel sv. Vav řince, který byl vystav ěn 
v románském slohu na konci 11. století. V jeho areálu se nachází h řbitov 
a unikátní polod řevěná zvonice. Poblíž bývalé návsi, na které je situován 
Butovický rybník, se nachází n ěkolik zachovaných usedlostí. Takovýto 
urbanistický prostor siln ě koresponduje se zem ědělským využíváním p ůdy 
v řešeném území. 

RADLICE 

Radlice jsou čtvr ť Prahy, pat řící k obvodu i m ěstské části Praha 5 (od roku 
1922). Katastrální vým ěra území je 2,42 km 2, trvale zde žije 1676 obyvatel 
(údaj z roku 2006) a hustota zalidn ění je srovnatelná s Jinonicemi – 693 
obyvatel/km 2. 

Zástavba se zde rozvíjela jen pomalu, stav ěly se p ředevším rodinné domy. Až 
na za čátku 80. let došlo k velkým zm ěnám. Výstavba metra sm ěrem na 
Jihozápadní m ěsto si vynutila p řestavbu. Byly zbo řeny staré Radlice, na 
jejich míst ě vznikl autobusový terminál a plavecký bazén. Ze starých Radlic 
zůstala kapli čka (u metra za ČSOB) a starý radlický židovský h řbitov (na 
kopci sm ěr Dív čí hrady) s náhrobky z 18., 19. a ze za čátku 20. století. 

Dnes jsou Radlice evidentn ě tranzitní čtvrtí, kudy se lidé p řesouvají 
především na Luka, Lužiny a Stod ůlky. V kopcích okolo terminálu stanice se 
nacházejí rodinné domky. V ulici Radlická, sm ěrem ke Smíchovu a k řece jsou 
městské činžovní domy. V roce 2007 byl v t ěsné blízkosti stanice metra 
Radlická vybudován obchodní komplex budov ČSOB.  
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1.9.2 Prognózy budoucího vývoje 
 

Z popisu charakteristických částí t ěsně sousedících s řešeným územím 
(Hlubo čepy, Jinonice, Radlice a Butovice) je patrné, že se jedná o velice 
atraktivní oblast p ředevším z hlediska bydlení a rekreace. Celá okolní 
oblast se nachází v pom ěrn ě členitém reliéfu, který dal vzniknout nižší 
zástavb ě, p ředevším vilových domk ů, s notným podílem zelených ploch. Pouze 
některá místa byla primárn ě vhodná pro vytvo ření vyšší zástavby bytových 
domů. Z tohoto d ůvodu si celý okolní prostor řešeného území zachoval 
jedine čný charakter, který je nutné v p říštím rozvoji uchovat a vhodn ě 
doplnit. 

1.9.2.1 Krizový scéná ř 
 

Vzhledem k vysoké atraktivit ě území se p ředpokládá silný developerský tlak 
na zastav ění řešeného území. Celá oblast nabízí velkorysý prostor pom ěrn ě 
blízko centra Prahy s nádhernými výhledy na Prahu a s vysokým podílem 
hodnotné zelen ě v okolí. Navíc pom ěrn ě nízká podlažnost zástavby v okolí 
a skute čnost, že sousední plochy jsou již v podstat ě zástavbou vymezeny, 
nehrozí narušení o čekávaných výhled ů ze zájmového území. Tyto skute čnosti 
jsou hlavním lákadlem, které by p řilákalo nové obyvatele, pokud by zde byly 
nabídnuty nové plochy k bydlení. I stále vzr ůstající po čet obyvatel 
v městské části Hlubo čepy nazna čuje atraktivitu tohoto prostou a zájem o ni. 
Další atraktivitu území nabízí z d ůvodu široké nabídky sociální vybavenosti 
v blízkém okolí. 

Katastrofickým scéná řem by bylo podlehnutí finan čnímu tlaku developer ů 
a neuvážené zastav ění celého prostoru bez ohledu na jeho p řírodní 
i antropogenní charakteristiky. Celý prostor je nutné velice citliv ě řešit 
s ohledem na jeho dochované p řírodní i kulturní hodnoty. Potenciální celkové 
zastav ění území by nenávratn ě zni čilo jedine čný Genius Loci, který je na 
této, v podstat ě zem ědělské p ůdě stále cítit. Celý prostor prokazuje 
nepopiratelnou provázanost s minulostí, s jeho historickým vývojem. Na toto 
je nutné brát ohledy p ři zónaci území na racionáln ě využité prostory. 
Jednozna čné ur čení funk čnosti jednotlivých ploch povede k racionálnímu 
využívání i k udržení potenciálu rozvoje do budoucna. 

 

1.9.2.2 Optimální využití 
 

Vzhledem k nesporným kvalitám a pestré diverzit ě území je nutné p řistoupit 
nejprve k uvážené zónaci celého prostoru, teprve poté na finální up řesn ění 
funk čního využití. Území nabízí širokou škálu p řírodních charakteristik, 
které podn ěcují k volno časovým aktivitám ve volné p řírod ě a k rekreaci. Celý 
prostor je nutné nejprve posoudit z hlediska toho, kde které charakteristiky 
převažují. Území pak m ůžeme rozd ělit v zásad ě na dv ě části, kdy jedna 
reprezentuje prostor s p řevážn ě p řírodními charakteristikami, který bude 
vhodn ější k již zmín ěným volno časovým aktivitám a rekreaci. Tento prostor je 

vhodné pod řídit spíše ochran ě p řírodních památek a management i další zásahy 
směrovat tímto sm ěrem. 

Snaha o udržení p řírodního charakteru řešeného území je patrná 
i z oficiálních program ů, které probíhají v m ěstské části Praha 5. M ěstská 
část od roku 2008 získává každoro čně finan ční zdroje specializované na 
rozvoj a ochranu životního prost ředí a mimo jiného na Praze 5 prob ěhly 
i akce s názvem "Více zelen ě v Praze 5". V letním období se v m ěstské části 
Praha 5 po řádají i pravidelné farmá řské trhy, které dokazují zájem 
obyvatelstva o produkty místních farmá řů. To nahrává tak stabilizaci využití 
řešeného území jako zem ědělské a produk ční p ůdy. 

Druhá zóna území, jak bylo zmín ěno, pak p ředstavuje oblasti s úzkou 
návazností na již zastav ěné prostory, kde by bylo vhodné s výstavbou 
pokra čovat. Charakter zástavby v t ěchto nov ě vzniklých zónách bydlení je 
nutné upravit s ohledem na reliéf krajiny a okolní, již existující zástavbu. 
Primárn ě jsou tedy k další zástavb ě vhodné plochy na západ ě území v t ěsné 
návaznosti na plochy ur čené v platném územním plánu jako vysokoškolské a 
dále v blízkosti starých Butovic. V ploše s funk ční charakteristikou ur čenou 
pro vysokoškolské využití je možné po čítat s výstavbou areálu se vzd ělávacím 
účelem. Vedlejší zástavba by pak m ěla navazovat na vesnický charakter 
starých Butovic s typickou strukturou venkovských dom ů se zahradami. Oba 
prostory bude nutné citliv ě zasadit do zem ědělské krajiny, tak aby z ůstal 
zachován charakter území. 

Ostatní rozvojové plochy pro bydlení se nacházejí severn ě od samotného 
řešeného území op ět v návaznosti na již existující výstavbu. Zde by bylo 
vhodné koncipovat zástavbu v n ěkolika zónách vždy s ohledem na zachování 
typického charakteru zástavby a s uchováním výhled ů na volnou krajinu, která 
přináší ne čekané hodnoty do jinak kompaktního m ěstského prost ředí. 

Takovýto šetrný zp ůsob využití území podpo ří jeho sou časné hodnoty 
a zabezpe čí jejich zachování i pro budoucnost. Racionální zónace území 
zabezpe čí vznik multifunk čního území, které bude atraktivní jak z hlediska 
bydlení, tak rekreace, za sou časného zachování jeho sou časných zna čných 
přírodních hodnot. 

 

1.9.3 Závěrečné zhodnocení budoucího vývoje 
 

Z jednotlivých analýz řešeného území je patrné, že je tento prostor velice 
atraktivní pro další výstavbu. V území existují projekty, které by více 
t ěžily z jeho lokalizace v Praze a pracují s prostorem jako s tranzitním 
mezi jižní částí m ěsta a centrem, další projekty pojímají lokalitu jako 
hodnotný prostor využitelný primárn ě pro funkci bydlení... Celkov ě ale lze 
říci, že jakýkoli vývoj, a ť už se p řikloní na jednu či druhou stranu, je 
nutné citliv ě regulovat, aby bylo možné zachovat p řírodní charakteristiky 
daného prostoru. Jednozna čně je nutné s prostorem pracovat jako s celkem, 
který má své místo v rámci Prahy, ale zárove ň je i unikátním místem 
vyžadujícím citlivý p řístup pro budoucí rozvoj jeho hodnot. Pokud tedy 
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shrneme veškeré uvedené údaje a u činíme kone čný záv ěr, otvírají se dv ě 
možnosti budoucího vývoje území - výše popsaný krizový scéná ř, nebo 
racionální využití území. Zpracovávaný projekt pak nabízí pohled na jednu z 
možností rozší řeného využití území za sou časného zachování jeho jedine čných 
charakteristik. 

 

2 VYHODNOCENÍ A DEFINICE PROBLÉMŮ 
 
 
Grafické znázorn ění jednotlivých problém ů se nachází v grafické p říloze c. 
Problémová mapa. 
 

 
Schéma 8: Doprava  

 
Doprava:  

Dopravní obsluha území je i vzhledem k morfologii vázaná na ulici 
Radlická. Z ostatních sm ěr ů je dopravní p řístupnost problematická. D ůležitým 
prvkem v území v nejbližší budoucnosti se stane trasa Radlické Radiály, 
nadřazené sb ěrné komunikace celom ěstského významu. Řešené území te čuje na 
severozápadním okraji, kde je vymezeno také její ochranné pásmo spolu se 
stavební uzáv ěrou 120m, která se vztahuje na dobu její výstavby. Za 
mimoúrov ňovou k řižovatkou v úrovni stanice metra Jinonická p řechází do 
tunelu, který je veden pod severní částí území a vyústí v oblasti K řížové 
ulice.   

 Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo železnice, jejíž koridor 
tvo ří severní a východní hranu území. Železni ční doprava m ůže zna čit 
negativní hlukový dopad do řešeného území. Železni ční stanice Jinonice je 
rušena a p řesouvá se do prostoru západn ě od areálu Walter. Do severozápadní 

části řešeného území zasahuje ochranné pásmo tubusu metra, jehož stanice 
Jinonice se nalézá v blízkosti. 

  

 
Schéma 9: Technická infrastruktura  

 
Technická infrastruktura:  

St ředem řešené lokality prochází nad řazené kanaliza ční stoky a sb ěra če 
s ochranným pásmem 2,5 m na ob ě strany od osy. V severozápadní části se 
lokality dotýká vysokotlaký plynovod (VTL) s ochranným pásmem 2 m od osy a 
bezpe čnostním pásmem 20 m od osy. V bezpe čnostním pásmu lze z řizovat stavby 
pouze s p ředchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která 
odpovídá za provoz p říslušného za řízení. Regula ční stanice VTL plynovodu má 
ochranné pásmo 10 m. Radioreléová trasa Barrandov a Kav čí Hory prochází skrz 
řešené území, v severní části je vymezeno ochranné pásmo probíhajících 
paprsk ů, kde spodní hrana ochranného pásma probíhá ve výšce do 50 m nad 
terénem. V ochranném pásmu je zakázána bez souhlasu provozovatele výstavba 
budov a objekt ů p řesahujících nadmo řskou výšku hranice ochranného pásma a 
instalace za řízení, které mohou p ůsobit rušiv ě (generátory, silová 
energetická za řízení a vedení, radary, vysíla če jiných provozovatel ů atd.). 
V severní části se nachází nad řazené vodovodní řady s ochranným pásmem 2,5 m 
od osy. Severovýchodn ě od řešené lokality je vybudován technologický objekt 
pro zásobování vodou ve form ě vodárenské v ěže. Na severozápadní hranici 
řešeného území je umíst ěn optický kabel s ochranným pásmem 1,5 m a kabelové 
vedení 22 kV v zemi s ochranným pásmem 7 m od osy.  
 
Příroda:  

Území je ze severu a východu vymezeno linií ploch lesa, jehož ochranné 
pásmo tvo ří pruh ší ře 50m. Vymezení z jižní strany tvo ří hrana Prokopského 
údolí, která je zárove ň hranicí P řírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. 
Téměř celá řešená plocha spadá do zem ědělské p ůdy I. a II. t řídy ochrany. 
Hranici řešeného území z jihovýchodu tvo ří územní systém ekologické 
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stability, ÚSES (lokální biocentrum L1, lokální biokoridor L3, L4, 
nadregionální biocentrum N1, osa nadregionálního biokoridoru N3 a p řírodní 
chrán ěná území dle zákona 114/1992Sb. (významný krajinný prvek, zvlášt ě 
chrán ěná území, ochranná pásma). Do řešeného území na východ ě zasahuje 
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru.  

 

 
Schéma 10: Limity p řírody  

 

 
Schéma 11: Limity - ostatní  

 
 
 
 

V jihovýchodní a jihozápadní části se nalézá chrán ěná archeologická 
lokalita. V celé řešené ploše jsou vymezeny pohledové horizonty 
z historického jádra Prahy i jeho ochranného pásma.  
 Z hlediska stávajícího ÚPn je území v západní části zahrnuto do Velkého 
rozvojového území (VRÚ) – stavební uzáv ěra - Vysokoškolský areál Jinonice, 
jehož plošný rozsah je v konceptu nového ÚP zna čně navýšen na úkor d říve 
uvažovaných ploch pro obydlení (podpo řeno požadavkem M Č Praha 5) a 
stávajících ploch orné p ůdy, p řestože se o kampusu uvažuje částe čně ve 
výhledu.    

   
 

 

Schéma 12: Architektonicko - urbanistické prvky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Schéma 13: Rozvojová území  
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II. FOTODOKUMENTACE 
 

 



Jedním ze zásadních předpokladů rozvoje a dalšího využití území je jeho snadná dostupnost, která v současné době je v řešeném území zajištěna nedostatečně.

Nejbližší autobusová zastávka městské hromadné dopravy Dívčí Hrady je nedaleko, ale vstupující cesta do lokality není jednoznačně definována a tudíž přehledná.

Odstrašující prvek při vstupu na řešenou plochu tvoří zástavba starších neudržovaných bytových domů (viz snímek 1). To  vše ubírá prostoru na atraktivitě.

Hned po vstupu do řešeného území ze severní strany se otevírá nádherný výhled na Prahu (viz snímek 2). Ten je kontrastně, ale malebně dokreslen zemědělsky 

obhospodařovanou půdou (tyto dva prvky takto bezprostředně vedle sebe rozhodně nejsou ve velkoměstě samozřejmostí). V podzimním období navíc obraz kulturníobhospodařovanou půdou (tyto dva prvky takto bezprostředně vedle sebe rozhodně nejsou ve velkoměstě samozřejmostí). V podzimním období navíc obraz kulturní

minulosti ještě akcentují balíky obilí ponechané na poli. Nejvýchodnější cíp řešeného území tvoří skalní výchoz nad řekou a nabízí opět skutečně neuvěřitelné

panoramatické pohledy na celé město Prahu s charakteristickou dominantou vodního toku Vltavy (viz snímek 3).    



Řešené území se nachází na unikátním místě, které je obklopeno několika chráněnými územími. Hned Přírodní památka Ctirad je nedaleko zastávky hromadné 

dopravy Dívčí Hrady. Na snímku 1 je zachycen severovýchodní vstup do řešeného území. Celý prostor je jedinečný svými okraji, které jsou charakteristické 

pro harmonickou krajinu vytvořenou přírodními podmínkami s nevýraznými zásahy člověka. Na lučních porostech jsou doposud zachovány ovocné stromy, které

jsou typickým znakem české krajiny (viz snímek 2). Výhledy nabízejí zajímavé pohledy na kontrasty krajinných struktur s antropogenními vlivy (viz snímek 6).

Jižní stranu řešeného prostoru lemuje přírodní rezervace Prokopské údolí. Zajímavá je zde struktura porostů a holé kamenné výchozy (viz snímek 3). JižníJižní stranu řešeného prostoru lemuje přírodní rezervace Prokopské údolí. Zajímavá je zde struktura porostů a holé kamenné výchozy (viz snímek 3). Jižní 

lem řešeného nabízí panoramatické vyhlídky, zejména na Prokopské údolí. Na těchto vyhlídkách je umístěn mobiliář velmi jednoduchých tvarů (viz snímek 4).

Na snímku 5 je patrné, že i cestní síť je podřízena přírodnímu charakteru území. 



Vlastní řešený prostor, který se nachází mezi dříve zmíněnými chráněnými oblastmi, představuje ostrov zemědělské činnosti uprostřed zastavěného území Prahy 

(viz snímek 1). Výskyt zemědělsky obhospodařované půdy je doložen již ve vojenských mapování a později i v podrobnější dokumentaci map stabilního katastru. 

Je zde zachovaná silná historická návaznost s doposud zachovanými tradicemi. Celý prostor působí v zimním období dosti jednotvárně. Přechody orné půdy do 

cest vytvářejí pestré niky vhodné pro výskyt drobných živočichů (viz snímek 4). Fádnost a jednotvárnost zemědělské půdy je částečně narušena prvky roztroušené 

vegetace - tři remízky v severní části území (viz snímek 3). Tyto remízky zůstávají zachovány v návaznosti na zbytky budov, zde nacházející se. Racionálnívegetace - tři remízky v severní části území (viz snímek 3). Tyto remízky zůstávají zachovány v návaznosti na zbytky budov, zde nacházející se. Racionální 

obdělávání půdy v jejich těsné blízkosti není možné. Vizuálně výrazným prvkem celého prostoru je vodárenská věž v severovýchodní části území. Tato vež je 

vertikální dominantou celého území (viz snímek 2).



V bezprostřední blízkosti se vyskytuje neharmonicky a ostrůvkovitě utvářená zástavba, která nevytváří jednotící rámec přírodní oblasti. Je zde nutné vytvořit

logicky uspořádané celky bydlení, které by jednak navázaly na již existující zástavbu a jednak by podpořiy další rozvoj a atraktivitu bydlení (příklad zá-

stavby v bezprostředním okolí řešeného území, viz snímek 1). Dalším problémem je chátrající statek, který v současnosti funguje jako autoservis (viz

snímek 2 - pohled z dálky a viz snímek 3 - detail zanedbaného areálu statku). Významným prvkem dokládající historickou hodnotu území je objekt hřbitova a

kostelík v místní části Butovice. Kostelík sv. Vavřince není v úplně ideálním stavu, ale stále působí vizuálně velice příjemným dojmem, zejména jeho krajinnýkostelík v místní části Butovice. Kostelík sv. Vavřince není v úplně ideálním stavu, ale stále působí vizuálně velice příjemným dojmem, zejména jeho krajinný

rámec. Dřeviny vyskytující se v okolí kostelíka jsou přerostlé a potřebovaly by udržovací řez (viz snímek 5). Hřbitov je velice jednoduchý a plný vzrostlých

stromů. Z udržovaných hrobů je patrné, že hřbitov je stále funkční (viz snímek 4).   
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