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4 KONCEPCE – IDEOVÝ NÁVRH 
 

Základní myšlenka vychází z principu nezastavitelnosti celého území náhorní 
plošiny a jejího rekrea čního využití t ěžícího z charakteru staré české 
venkovské krajiny.  

 

Koncep čně je řešené území zpracováno t řemi p řístupy.  

 

1, Orná p ůda – stará česká krajina  

Prvním je ponechání orné p ůdy a obnova charakteristických krajinných 
struktur jako spojení s duchem místa a zp ůsobu využívání tohoto prostoru po 
staletí. To nemá v Praze v takovém m ěřítku obdobu a díky tomu je možné 
vytvo řit jedine čné, nezam ěnitelné místo pro trávení volného času. Toto 
řešení m ůže také vhodn ě navázat na farmá řské trhy a další trendy, které 
v sou časné dob ě nabírají na síle, a dále zatraktivnit území. 

 

2, Agrodesign  

Druhým p řístupem je agrodesign. Myšlenkov ě navazuje na p ředchozí, ale 
směřuje více k modernímu um ění. Do řešeného území tak p řináší další 
netradi ční složku, která m ůže vytvo řit specifickou atmosféru místa. 
Agrodesign je de facto tradi ční obhospoda řování p ůdy v esteticky pojednané 
form ě. 

 

3, Aktivita a rozvoj  

Třetím p řístupem pror ůstajícím celé území by m ěl být systém aktivit a 
celkové prostupnosti území. Aktivity jsou rozd ěleny podle náro čnosti. Jako 
primární sportovní aktivity jsou plánovány cyklistika a procházky / b ěh. V 
rámci dalších aktivit je možné využít navržená sportovišt ě, d ětská h řišt ě 
nebo samostatn ě umíst ěné prvky. 
Rozmíst ění aktivit pro řešené území by m ěla zohled ňovat co nejširší okruh 
uživatel ů a celkov ě by se k aktivitám v p řírod ě mělo p řistupovat jako k 
prost ředku všestranného rozvoje osobnosti. 
 

Na Obr. 1 a Obr. 2 jsou znázorn ěny p ředpokládané aktivity (nejsou zahrnuty 
aktivity mimo vymezená sportovišt ě jako nap ř. tenisové kurty a h řišt ě na 
volejbal). Rozd ělení aktivit zohled ňuje jejich pr ůměrnou fyzickou náro čnost 
a umož ňovalo by uživateli co nejlépe vybrat vhodnou aktivitu. Vzhledem 
k celkové koncepci území jsou aktivity typu procházka, b ěh a jízda na kole 
rozd ěleny rovnom ěrn ě na základ ě prostupnosti území. Klidové aktivity jsou 
umíst ěny více ve východní části řešeného území tak, aby nedocházelo ke 
konfliktu s dopravou, VŠ areálem a bydlením.  

 
Celkov ě by v řešeném území mohl být prostor pro tyto aktivity (v abecedním 
pořádku): 

• Běh (úprava části povrchu jako b ěžecké dráhy na 100 a 200 m) 

• Běžky 

• Cyklistika 

• Dětská h řišt ě 

• Geocaching 

• Hřišt ě pro seniory 

• Lanová st ěna 

• Naučné stezky – kulturní (historické) 

• Naučné stezky – poznávání p řírody 

• Pétanque 

• Piknik – p ůj čovna piknikových koš ů a lehátek, odpo činkové plochy 

• Poušt ění drak ů / kiting, kiteboarding (sezón ě) 

• Pozorování pták ů 

• Procházky 

• Přírodní h řišt ě 

• Sportovní prvky – prvky ur čené pro protažení 

• Šachy 

• Venčení a výcvik ps ů 

• Výstavní plochy – v rámci části agrodesign 
 

4.1 Koncepce zastavitelných ploch 

 

Zastavitelné plochy tvo ří prstenec, který ze severu a západu lemuje řešenou 
náhorní plošinu, kdy limitující hranicí je hrana území s okružní cestou 
(p ěší cesta, cyklotrasa). U zastavitelných ploch p řevažuje obytné využití ve 
form ě ulicové nebo hnízdové formy zástavby, která se snaží maximáln ě 
respektovat reliéf. Pouze areál VŠ částe čně zasahuje do řešeného území. 
Proto i jeho návrh, tak jak je znázorn ěný na vizualizacích (kdy je 
prezentována jen jedna z mnoha variant a p řístup ů k řešení) se snaží 
jednotlivé objekty co nejvíce za členit do okolního p řírodního prost ředí. 
Díky jedné stran ě kryté terénem (inspirace v již realizovaném objektu 
Slu ňákov atelier Projektil architekti) m ůžou být objekty vhodnou kombinací 
vegeta čních úprav maximáln ě za člen ěny do zelených ploch.  

 

Myšlenka vychází z p řirozeného prostupu zastav ěného území do zachované 
krajiny Prokopského údolí. Tento p řechod se návrh snaží zachovávat a 
nenásiln ě propojit intenzivn ě a extenzivn ě využívané plochy. Nové plochy 
zástavby by m ěly nenásiln ě navázat na stávající zastav ěné území a spolu se 
stabilizací již zastav ěného území umožnit další rozvoj oblasti. Koncepce 
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nové zástavby v území tak vychází z postupného prolínání obytné zástavby do 
přilehlé krajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Mapa p řibližného rozd ělení aktivit v území. (zelená trasa – ch ůze / 
běh, červená trasa - cyklotrasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2:  Rozd ělení vybraných aktivit podle fyzické náro čnosti od klidových a 
relaxa čních (zelená) po fyzicky náro čnější ( červená). 

 

Řešení území je koncipováno jako významná rekrea ční oblast s obslužností 
přesahující oblast m ěstské části. V návrhu je po čítáno se zachováním velké 
části volných ploch, které z tohoto místa ud ělají atraktivní cíl pro všechny 
generace. V rámci návrhu nových ploch bydlení budou tyto plochy napojeny na 
stávající zástavbu, kterou návrh stabilizuje. 

4.2 Koncepce zeleně  

 

Plochy zelen ě vychází z principu staré české venkovské krajiny a jejího 
mozaikovitého člen ění. Nem ěly by sloužit pouze jako rekrea ční oblast (když 
toto bude primární funkcí), ale mohou fungovat zárove ň jako nárazníkové 
pásmo chránící p řilehlé Prokopské údolí.  

 

4.3 Koncepce dopravy 

 

Území má t ři hlavní dopravní p řístupy. Dopravní řešení je propojeno do 
uceleného systému a doprava tak bude moci variabiln ě využívat r ůzné vjezdy a 
výjezdy z/do území, což se kladn ě projeví v její plynulosti. 

Koncepce dopravy po čítá s hlavním p řístupem pro obytnou část území ze 
severu, kde je tento p řístup akcentován vymezením ve řejného prostranství a 
situováním služeb a ve řejné sféry. Pro obsluhu VŠ areálu a p řilehlých 
zastav ěných ploch se m ůže využívat i napojení na Radlickou. 

V rámci samotného řešeného území budou stávající asfaltové komunikace 
rozší řeny a uzp ůsobeny zamýšlenému provozu (cyklisté, chodci). V souladu 
s celkovým zám ěrem bude co nejvíce ostatních tras řešeno mlatem (ekonomicky 
náro čnější formou je nap ř. propustný prysky ři čný povrch Terraway s menšími 
nároky na údržbu) jako šetrn ějším povrchem propustným pro srážkovou vodu.  

 

5 PROSTOROVÁ REGULACE ZASTAV ĚNÝCH ČÁSTÍ 
 

5.1 Zastavitelné plochy 

 

Zastavitelné části Dív čích hrad ů jsou vymezeny tak, že: 

1. svou formou vytvá řejí kolem náhorní plošiny ze severní strany prstenec 
ukon čený terénní hranou náhorní plošiny, po které je vedena jedna z 
komunika čních rekrea čních tras. 

2. respektují terénní reliéf a plynule prolínají do krajiny. 

Pouze v její západní části vymezený VŠ areál částe čně zasahuje do řešené 
plochy a v celkovém kontextu významn ě p řispívá do celkového řešení. Tato 
základní myšlenka návrhu byla již částe čně popsána v kapitole Koncepce 
zastavitelných ploch. Pro jednotlivé lokality, které jsou nezbytnou sou částí 
návrhu, a ť již p římo vymezené v řešeném území nebo na n ěj bezprost ředně 
navazují v souladu s navrhovanou koncep ční myšlenkou, jsou stanoveny 
prostorové regulativy. Jednotlivé lokality jsou číseln ě ozna čeny ve 
výkresu h a dále popsány. 
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Návrh prostorové regulace lokality (viz Výkres h) Dív čích hrad ů odpovídá 
Metodickému podkladu k ÚP, vychází z regulativ ů navržených v platném ÚPn 
hl. m. Prahy. Ve výkresu jsou zaneseny koeficienty prostorového využití a 
omezení maximální výšky zástavby. Maximální po čet podlaží pro nov ě 
navrhované budovy jsou 3 - a to pro budovy vysoké školy a dále pro budovy, 
ve kterých se bude nacházet ob čanské vybavení řešeného prostoru. 

Jsou zde zastoupeny z hlediska funk čního využití p řevážn ě plochy pro obytnou 

zástavbu, ze severu potom v návaznosti na jeden ze zásadních nástup ů do 
území je to ve řejné vybavení (návrhem vymezeno jako ve řejné prostranství s 
poměrn ě vysokým koeficientem zelen ě), ze západu potom již výše zmi ňovaný 
vysokoškolský areál a na východ ě stabilizovaný areál venkovské usedlosti, 
která by m ěla být v rámci navržené koncepce využita jako provozní a 
rekrea čně odpo činkové zázemí. 

 

6 ROZVOJOVÁ ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ A JEJICH REGULACE 
 

Jednotlivé lokality jsou řešeny s ohledem na členitost terénu jako klasické 
ulicové linie nebo jako formy hnízdové zástavby (v západní části řešeného 
území), které umož ňují parcelaci 700 - 1200 m 2 (viz Výkres h). Sou částí 
řešení této lokality je vymezení území pro dopravu v klidu (parkovací 
plochy), jejich kapacita umožní i využívání jako odstavná stání pro 
návšt ěvníky lokality. 

 

7 STABILIZOVANÁ ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ A JEJICH REGULACE  
 

7.1 Vysokoškolský areál 

 

Řešení vysokoškolského areálu je nechané jako otev řené. Nabízí se zna čné 
množství variant rozmíst ění jednotlivých budov a prostranství. Ve výkrese 
Prostorové regulace zastav ěných částí je vymezena potenciální zastavitelná 
plocha budovami vysoké školy. Plocha je charakterizovaná indexem míry 
využití území F0 (zástavba m ěstského typu s žádným podílem bydlení) s 
maximální podlažností 3, z čehož vyplývají následující charakteristiky. 
Koeficient zelen ě je pro tuto plochu 0,4 a koeficient podlažních ploch 1,4. 
Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 3 podlaží je 0,47 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 1,4 / 3 = 0,47. 

Dále je v prostorové regulaci vymezena plocha tzv. "plovoucí nám ěstí", které 
lze řešit r ůznými p ůdorysnými formami v r ůzných částech prostoru kampusu. 
Pod tímto areálem je uvažovaná výstavba podzemních garáží, které by zcela 
vy řešily problém parkování student ů a zam ěstnanc ů VŠ. Východ z tohoto 
parkovišt ě je navržen centráln ě na nám ěstí, p římo do centra d ění. V rámci 
řešení vysokoškolského areálu je navržen široký bulvár rozd ělující celou 
plochu na dv ě části - část kolejí (ubytoven) a část samotné univerzity. 

Bulvár je lemován alejí, v prost řed je plánované podélné parkování v zeleném 
pásu. Oválná budova areálu bude vytvá řet dominantu prostoru.   

 

7.2 Veřejné prostranství 

 

Budovy ohrani čující vlastní ve řejné prostranství jsou plánovány jako 3 
podlažní, se 40% podílem bydlení a zárove ň vytvá řející nov ě navrženou 
dominantu prostoru. Ostatní prostory budov budou sloužit jako ob čanská 
vybavenost novým obyvatel ům dané lokality. Na svahu za t ěmito budovami je 
plánován park, který bude vytvá řet p řechod mezi urbanizovaným m ěstem a 
"zemědělskou krajinou". Index míry využití území pro tuto plochu je D4, z 
čehož vyplývá koeficient zelen ě, který je 0,5 a koeficient podlažních ploch, 
který je 0,8. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 3 podlaží je 0,27 
(viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,8 / 3 = 0,27. 

 

7.3 Sportoviště  

 

Plocha sportovišt ě je navržena v severní části řešeného území, jižn ě od 
plochy bydlení 3. Celková rozloha areálu je schopna nabídnout plochu pro p ět 
víceú čelových h řiš ť a p ět tenisových kurt ů. Ovšem konkrétní řešení je zna čně 
variabilní. Zázemí celého sportovního areálu je situováno do p řízemní 
budovy. Sportovišt ě je napojeno jak na silnici pro motorová vozidla, tak 
také na cyklotrasu a p ěší trasu. Sou částí areálu je také nov ě navržené 
parkovišt ě. Index využití pro toto území je A0. Koeficient zelen ě 0,65 a 
koeficient podlažních ploch 0,2. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 1 
podlaží je 0,2 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,2 / 1 = 0,2. 

 

7.4 Plochy bydlení 

 

Celkem je naplánováno 10 ploch pro bydlení, které jsou rozd ěleny na 
jednotlivé parcely (700 - 1200 m 2). V ětšina t ěchto ploch se nachází p ři 
severní hranici řešeného území. Dv ě jsou potom navrženy v části západní. 
Plochy bezprost ředně p řiléhající k řešenému území jsou řešeny jako plochy 
rodinných dom ů o 1 či 2 podlažích. Stavební a uli ční čárou je jasn ě 
definovaný systém p ředzahrádek jednotlivých rodinných dom ů. Uvažuje se 
navržení regulativ ů, které by ponechaly p ředzahrádky volné, bez oplocení a 
tím rozší řily jednotlivé ulice a dodaly by sídlu zele ň a došlo by k 
zatraktivn ění území a k životu na ulici mezi budovami. 
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Plocha bydlení 1 

Plocha bydlení 1 je situována ve východní části řešeného území, jižn ě od 
vojenského objektu. Její sou částí je parkovišt ě nabízející volná stání pro 
návšt ěvníky lokality Dív čích hrad ů. Tato plocha nabízí celkem 13 parcel pro 
2 podlažní izolované rodinné domy se samostatnými vjezdy a s 90% podílem 
bydlení (index míry využití území B9). Koeficient zelen ě pro navrhovanou 
plochu bydlení je 0,65, koeficient podlažních ploch 0,3. Koeficient 
zastav ěné plochy p ři uvažování 2 podlaží je 0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 

 

Plocha bydlení 2 

Plocha bydlení 2 je řešena hnízdovým typem zástavby 22 izolovaných 
jednopodlažních rodinných dom ů s vlastními vjezdy. Parkování je zajišt ěno 
podéln ě v pásu zelen ě na ulici. Plocha je charakterizována indexem míry 
využití území A9 - jedná se tedy o p řízemní rodinné domy s 90% podílem 
bydlení. Koeficient zelen ě je pro tuto plochu 0,65 a koeficient podlažní 
plochy 0,2. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 1 podlaží je 0,2 (viz 
výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,2 / 1 = 0,2. 

 

Plocha bydlení 3 

Plocha bydlení 3 je situována východn ě od vysokoškolského areálu. Plocha je 
rozd ělena do 15 parcel, které jsou seskupeny ve čty řech segmentech. 
Jednotlivé segmenty jsou odd ělené jednosm ěrnými komunikacemi. Parkování je 
opět zajišt ěno jako podélné v pásech zelen ě. Ulicová zástavba izolovaných 
rodinných dom ů s vlastními vjezdy je definována indexem míry využití území 
B9 - jedná se tedy o dvoupodlažní rodinné domy s 90% podílem bydlení. 
Koeficient zelen ě pro navrhovanou plochu bydlení je 0,65, koeficient 
podlažních ploch 0,3. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 2 podlaží je 
0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 

 

Plocha bydlení 4 

Tato plocha se nachází západn ě od ve řejného prostoru p ři jedné z hlavních 
přístupových komunikací do řešené lokality. Plocha je rozd ělena celkem do 15 
parcel. Zástavba je ulicová, uvažovány jsou izolované rodinné domy s 
vlastními vjezdy na pozemek. Typ zástavby je charakterizován op ět indexem 
míry využití území B9 - jedná se tedy o dvoupodlažní rodinné domy s 90% 
podílem bydlení. Koeficient zelen ě pro navrhovanou plochu bydlení je 0,65, 
koeficient podlažních ploch 0,3. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 2 
podlaží je 0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 

 
Plocha bydlení 5 

Plocha bydlení 5 je nejv ětší řešenou plochou ur čenou k bydlení. Celkov ě je 
rozd ělena na 39 parcel, které vytvá řejí ulicový typ zástavby izolovaných 
dvoupodlažních rodinných dom ů s 90% podílem bydlení (index míry využití 
území B9). Koeficient zelen ě pro navrhovanou plochu bydlení je 0,65, 
koeficient podlažních ploch 0,3. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 2 
podlaží je 0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 

 

Další plochy bydlení jsou navrženy pouze plošn ě a kódov ě vymezeny. Blíž k 
samotnému řešenému území jsou plochy dvoupodlažních rodinných dom ů s 
navrženým indexem míry využití území B9 (koeficient zelen ě pro navrhovanou 
plochu bydlení je 0,65, koeficient podlažních ploch 0,3 a koeficient 
zastav ěné plochy 0,15). Dále od řešeného území, sm ěrem k m ěstu, jsou 
navrženy domy typu viladom ů se 70% až 90% podílem bydlení. Navržený index 
míry využití území pro tyto plochy je D7 - D9. Koeficient zelen ě pro tyto 
plochy je 0,5, koeficient podlažních ploch 0,8 a koeficient zastav ěné plochy 
0,27. Všechny tyto plochy jsou napojeny na komunikace a propojeny s blízkým 
i vzdáleným okolím dané lokality. 

 

Dále se v řešeném území nachází segment stávající zástavby (západn ě od 
plochy bydlení 2), který je definován jako zastavitelná plocha. V územním 
plánu je tato plocha charakterizována indexem míry využití území B8. Jedná 
se plochu s 80% podílem bydlení. Koeficient zelen ě pro navrhovanou plochu 
bydlení je 0,65, koeficient podlažních ploch 0,3. Koeficient zastav ěné 
plochy p ři uvažování 2 podlaží je 0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 

Stabilizace a potenciální rozvoj této plochy se bude řídit stávajícím 
indexem míry využití území. 

 

V rámci návrhu se dále uvažuje o poskytnutí agroturistiky v řešeném území. 
Pro zázemí této činnosti se uvažuje využít areál nacházející se na 
severovýchodní hranici řešeného prostoru. Tato rekrea ční plocha je 
charakterizována indexem míry využití území B1 s 10% podílem bydlení (byt 
pro správce, ...). Koeficient zelen ě pro navrhovanou plochu bydlení je 0,65, 
koeficient podlažních ploch 0,3. Koeficient zastav ěné plochy p ři uvažování 2 
podlaží je 0,15 (viz výpo čet). 

KPZ = koeficient podlažních ploch/podlažnost = 0,3 / 2 = 0,15. 
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8 NÁVRH KONCEPCE ZELENĚ 
 

8.1 Schéma koncepce zeleně  

 

Celkový koncept návrhu zelen ě a funk ční rozvržení ploch v řešeném území se 
odvozuje od provedených analýz řešeného území. Ty bezesporu prokázaly, že v 
t ěsné návaznosti na řešený prostor se nachází velké množství hodnotných 
přírodních porost ů a struktur, jejichž charakteristiky je nutné chránit i 
nadále. Samotné území je pak velmi atraktivní lokalitou pro bydlení a je tak 
pod silným developerským tlakem.  

Koncept návrhu je založen na myšlence „staré venkovské krajiny“. Tato 
myšlenka se projevuje jednak v zachování a obnovení historické cestní sít ě 
(dle historické analýzy), dále pak v uspo řádání zelen ě a v navrhovaném 
sortimentu d řevin a rostlin. Je navrženo použití starých českých ovocných 
odr ůd v sadech a ve stromo řadích, domácích d řeviny, dále jsou navrženy 
kv ětnaté louky odkazující na historický český venkov. Trojhonné uspo řádání 
osevních postup ů v agrodesignu rovn ěž odkazuje na historické obhospoda řování 
polí. 

 

 

 

Podle schematického vyjád ření konceptu (viz obr. 3) je patrné, že řešené 
území a jeho blízké okolí bylo rozd ěleno na dv ě základní části. Jedná se o 
mozaiku bydlení v p řírod ě a mozaiku venkovské krajiny (podrobn ěji popsáno 
níže v textu). Na schématu koncepce jsou v řešeném území rovn ěž znázorn ěny 
piktogramy možných aktivit. Jedná se nap říklad o b ěhání, ch ůzi, jízdu na 
kole, ven čení ps ů, čtení knih, poušt ění drak ů, na kv ětnaté louce trhání a 
poznávání kv ětin, v zim ě možnost b ěžkování na orné p ůdě apod. Barvy 
piktogram ů znázor ňují náro čnost aktivity (od tmav ě zelené barvy – nenáro čné 
až po červenou barvu – náro čná aktivita). 

 

 

 

Na mapě zelen ě (viz obr. 4) je zachycen sou časný stav zelen ě a navrhované 
prvky zelen ě. Jsou zde rovn ěž zakresleny plochy stávající zelen ě nutné 
k odstran ění z d ůvod ů výstavby ploch bydlení, komunikací, anebo se jedná o 
prvky zelen ě kompozi čně nevhodné. 

 

8.2 Mozaika – bydlení v pří rodě  

 

Návrh koncepce zelen ě se odvíjí od rozplánování nového funk čního využití 
území. Vzhledem k jeho p ředpoklad ům, p řírodním i antropogenním, bylo území 
rozd ěleno na dv ě základní plochy – první plocha pro funkci bydlení a pro 
služby a druhá plocha s p řevahou vegeta čních prvk ů. Severní a východní okraj Obr. 3: S chéma konceptu  

Obr. 4: Mapa zelen ě 
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řešeného území je tak primárn ě ur čen pro novou výstavbu, zatímco ostatní 
plochy jsou ur čeny p ředevším pro aktivní i pasivní rekreaci a podporu 
vegeta čních složek a biodiverzity v území. 

 

Severní část řešeného území a nezastav ěná území s touto plochou p římo 
sousedící jsou rozvrženy do mozaiky bydlení v p řírod ě. Na vlastní řešené 
území zasahuje pouze jedna plocha bydlení a jedna plocha ur čena pro 
vytvo ření ve řejného prostoru pro nové bytové jednotky. Je zde po čítáno 
s vytvo řením obytného zázemí pro místní obyvatele. Navrhovány jsou budovy 
nutných kancelá ří, p řípadn ě léka řské ordinace a jiné vybavení. Dále pak jsou 
vymezeny prostory pro kavárnu, restauraci, p řípadn ě t ělocvi čnu či fitness 
studio a další vybavení zajiš ťující dostate čné pohodlí resident ům. 

 

Vlastní typy bydlení v jednotlivých plochách jsou navrhovány s ohledem na 
okolní zástavbu a p ředevším terénní pom ěry tak, aby z ůstaly zachovány 
hodnotné výhledy do okolí i z historického jádra Prahy. Výškové budovy nikde 
plánované nejsou, maximální podlažnost je plánována do t ří nadzemních 
podlaží. Tomuto výškovému charakteru odpovídají i plánované stavby 
vysokoškolského areálu, který bude také dodržovat tuto maximální výšku 
zástavby. Celý tento prostor bude řešen v moderním duchu s ohledem na 
současné pot řeby student ů a pedagog ů. 

 

Západní část území je vypln ěna poslední plochou bydlení, která je zam ěřena 
na individuální bydlení v duchu vesnické tradice. Tato plocha bydlení úzce 
navazuje na vesnický prostor starých Butovic a charakter zástavby se tímto 
způsobem bydlení siln ě inspiruje. Dodržena je i charakteristická struktura 
bydlení, zahrad a sad ů, která navazuje na zem ědělskou p ůdu. 

 

Jednotlivé plochy bydlení jsou citliv ě zasazeny do zelen ě, která vytvá ří 
dojem intimity a dotvá ří charakter bydlení v p řírod ě. Vegeta ční prvky v 
rámci obytných ploch jsou plánovány p ředevším z domácích druh ů odpovídající 
mapám potencionální p řirozené vegetace a terénnímu pr ůzkumu. Podle t ěchto 
analýz na území p řevládají dubo – habrové háje a v menší mí ře se zde rovn ěž 
vyskytují subxerofilní (teplomilné) doubravy. Celkem je v této části 
řešeného prostoru navrhováno šest vegeta čních ploch. Plocha zelen ě 
nacházející se nejvíce vlevo p ředstavuje primárn ě funkci odd ělující 
(ohrani čující nov ě plánovaný vysokoškolský areál od nov ě navrhovaného 
veřejn ě p řístupného prostoru a nových ploch bydlení). Ostatní plochy 
vegetace jsou pojaté jako rozvoln ěné háje s pr ůchozími trasami a lavi čkami, 
které zabezpe čují jednak pocit intimity v obytných zónách a jednak svým 
rozsahem umož ňují i n ěkolika hodinovou rekreaci. Vybrané druhy pro stromové 
i ke řové patro jsou op ět vybírány z domácího sortimentu a s ohledem na 
přírodní podmínky. 

8.3 Mozaika – venkovská krajina 

 

Vět šina řešeného území je pojata jako mozaika krajiny. Jsou zde ponechány 
produk ční plochy zem ědělské p ůdy, které jsou vhodn ě dopln ěny obytnými 
parterovými prvky, aby byl celý prostor dob ře rekrea čně využitelný. 

 

8.3.1 Orná půda a agrodesign 
 

St řední plocha řešeného území je tedy, jak již bylo zmín ěno, ponechána jako 
zemědělská p ůda. P řevážná část této plochy (v grafické p říloze i ozna čeny 
hnědou barvou) je ponechána jako orná p ůda - ke standardnímu obhospoda řování 
zemědělskou technikou. St ředová část zem ědělské p ůdy (v grafické p říloze i) 
je tematicky zam ěřena na agrodesign. V rámci t ěchto ploch jsou využívány 
tradi ční i mén ě tradi ční zem ědělské plodiny k vytvá ření obrazc ů a pohledov ě 
zajímavých dominant v území. Plocha pro agrodesign bude nabízet neustále se 
měnící hodnotu v řešeném prostoru, nebo ť jednotlivé barevné i strukturní 
rozvržení se bude každý rok m ěnit s ohledem na aktuální osevní postup. 
Uspořádání osevních postup ů je navrhováno trojhonné, jako odkaz na 
hospoda ření v minulosti. Do prostoru agrodesignu jsou navrhovány vstupy 
jednak po obslužných komunikacích a dále po travnatých mezích, které jsou v 
rámci zem ědělské p ůdy navrhovány jako odkaz na tradi ční utvá ření české 
krajiny.  Plochy agrodesignu také mohou být využívány pro um ění Land Artu 
(viz Výkres k. 2. – vizualizace), sloužící nap říklad k propagaci m ěstské 
části nebo pro r ůzné p říležitostné happeningy, a to nejen um ělc ů, kte ří se 
tím zabývají. 

 

8.3.2 Obytné a kv ětnaté louky 
 

Zemědělská p ůda je ohrani čena pobytovou travní plochou, která bude založena 
jako trvalý travní porost a bude zajiš ťovat obytnost území po celý rok. 
Plocha obytného trávníku je vedena tém ěř kolem celého řešeného prostoru, 
pouze v n ěkterých místech je vyst řídána ovocnými sady nebo  dubo – habrovými 
háji, které ale neubírají území na pr ůchodnosti. Ve východní části území 
obytné trávníky navazují na kv ětnaté louky (nap říklad: motýlí louka, česká 
kv ětenice, která obsahuje velké množství lu čních kv ětin a kopretinová 
louka). Tyto louky jednak p ředstavují zajímavý pohledov ě atraktivní prvek a 
dále se systémem vysekaných cest nabízejí další možnost pr ůchodu krajinou. 
Těsně na východní hran ě řešeného území navazuje kv ětnatá louka na plochy 
pastvin, které ale již nezasahují primárn ě do řešeného území. Pastviny budou 
obehnány jednoduchým d řevěným ohradníkem, aby byla zajišt ěna bezpe čnost jak 
pasoucích se ovcí, tak i procházejících návšt ěvník ů. Pro ustájení zví řat pak 
bude možné využívat místa ur čené pro košárování v Prokopském údolí (podle 
Plánu pé če pro p řírodní rezervaci Prokopského údolí, pro rok 2004 – 2014). 
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Plochy obytných luk jsou obohaceny o vertikální rozm ěr vt ělením sad ů, háj ů a 

také ovocným stromo řadí . 

 

8.3.3 Ovocné sady 
 

Sady jsou rozmíst ěny po celém řešeném území. Jednak aby vytvá řely v krajin ě 
opakování a rytmus, a dále p řipomínají charakter "staré venkovské krajiny", 
která byla práv ě p řítomností ovocných d řevin vždy pohostinná a obytná. 
Ovocné d řeviny nabízejí pohledov ě atraktivní prvek v pr ůběhu celého roku - 
jarní kv ěty, letní stín, plody na podzim, zajímavé podzimní zbarvení list ů a 
tmavou zimní siluetu stromu kontrastující s bílou barvou sn ěhu. Sady jsou 
primárn ě umíst ěny jednak v t ěsné návaznosti na obytnou plochu navrhované v 
západním cípu řešeného prostoru, dále jsou navrhovány v rámci obytných 
trávník ů, které vhodn ě dopl ňují a nabízejí stín v letním období. Návaznost 
jednotlivých ovocných sad ů a opakování prvku ovocného stromu v krajin ě 
představují jednak ovocné stromo řadím, spojující sady ve východní části 
území a dále také ovocná alej vybíhající z ovocného sadu v západní části. 
Tato alej zárove ň vytvá ří ochrannou zele ň pro navazující plochy bydlení. 

Sortimentální složení sadu budou vytvá řet staré české ovocné odr ůdy. Sady 
budou p řevážn ě smíšené jablo ňovo – hruš ňové. Ovocný sad v blízkosti d ětského 
hřišt ě bude složen z arónie a jedlého je řábu. 

 

8.3.4 Hájové porosty 
 

Rozvoln ěné dubo – habrové háje jsou navrhovány jednak na jižní hran ě 
navrhovaného vysokoškolského areálu a dále pak na jižní hran ě řešeného území 
v návaznosti na vstup do Prokopského údolí. Háje budou mít podobu rozvoln ěné 
prosv ětlené výsadby, která umožní snadnou pr ůchodnost a nabídne i p řípadné 
posezení. 

 

8.3.5 Přírodní d ětské h řišt ě a odpo činkové plochy 
 

V t ěsném sousedství háje, vymezeném na jižní stran ě řešeného území, je 
navrhováno p řírodní d ětské h řišt ě s hracími prvky, které budou respektovat 
přírodní charakter okolního prostoru. Jako kontrast k tomuto p řírod ě 
blízkému lad ění jsou zde navrhovány t ři betonové kostky v červeném 
provedení. Dv ě z nich budou pojaty jako dopln ění hracích prvk ů z d ětského 
hřišt ě, poslední bude mít formu místnosti, kde bude vybudováno zázemí pro 
maminky s d ětmi - toalety, p řebalovací pult, p řístup k pitné vod ě apod. 

Obdobná struktura betonových krychlí je navrhována jako forma opakování i na 
severní stran ě řešeného území. Zde jsou tyto kostky pojaty v návaznosti na 

navrhovanou okružní trasu pro cyklisty i pro p ěší a nabízí op ět jednak 
možnost vybudování ve řejných toalet a dále také nap říklad výstavního 
prostoru, kde by bylo možné zájemc ům nabídnout informace o zajímavé historii 
dív čích hrad ů i charakteristiky p řírodních památek v okolí. 

 

8.3.6 Průchodnost územím 
 

Pr ůchodnost je v území zajiš ťována nov ě navrhovanou strukturou cest. 
Primární vstupy do území jsou navrhovány t ři - dva ze severu a jeden ze 
západní strany p římo do nov ě navrhovaného vysokoškolského areálu. 
Pr ůchodnost obytných ploch je samostatn ě řešena v jednotliv ě detailn ě 
rozpracovaných návrzích na využití obytných ploch (viz Výkres h - Prostorová 
regulace zastav ěných částí). Trasy navrhované v "p řírodní" části řešeného 
území (plocha s p řevahou vegeta čních prvk ů nad plochami bydlení) jsou vedeny 
většinou okruhov ě a nabízejí napojení řešeného území i v širším kontextu 
(Prokopské údolí atd.). 

Trasa a je hlavní okruhovou trasou vedenou kolem celého řešeného území. Ve 
st řední části řešeného území na ní navazuje trasa b, které nabízí zkrácení 
okruhové trasy primárn ě pro p ěší s vyhlídkami na plochy agrodesignu. 
Alternativní pr ůchody nabízí kv ětnatá louka, ve které budou každoro čně 
prosekávány pr ůchozí cesty pro p ěší. Poslední trasu p ředstavuje trasa c, 
která nevede již v rámci řešeného území, ale obchází pastvinu s ovcemi a 
prochází podél skal až do prostoru bývalého hradu D ěvín. Dále trasa m ůže 
navazovat na okruhovou trasu nebo také p římo na cestní sí ť Prokopského 
údolí. 

 

9 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY 
 

Území je dostupné jak osobní automobilovou dopravou,  tak prost ředky MHD, což 
je navrhovaným řešením využito. 

MHD je zde zastoupena tramvajovou i autobusovou hromadnou dopravou a 
v docházkové vzdálenosti se nachází i trasy a zastávky metra B. Nejbližší 
zastávkou metra je stanice Radlická severn ě od řešeného území, u které je 
také kone čná zastávka tramvaje.  Po hran ě území je vedena železni ční tra ť, 
která však pro dopravní p řístupnost území nemá žádný význam, ale vyplývají 
z ní ur čitá omezení vyžadující zohledn ění v návrhu (viz Výkres č. 1.5 
Doprava).  

Přístup do řešené lokality je v návrhu zajišt ěn t řemi hlavními vstupy. 

1. Ze severovýchodu je to stávající ulicí Výmolova až ke h řbitovu, kde je 
odklon ěna západním sm ěrem – komunikace funk ční skupiny C2. Její prostorové 
parametry jsou návrhem upraveny na celkovou ší ři 18 m v četn ě chodník ů, pás ů 
pro cyklisty a zeleného pásu (viz Výkres h, Řez B) ve kterém je možnost 
příležitostného parkování.  
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2. Ze severu je navržena komunikace v návaznosti na Radlickou ulici. Ta je 
navržena ve stejných parametrech jako komunikace č. 1.  Také na ní bude 
umožněno podélné parkování v pásech zelen ě.  

3. Další vstup do lokality je od západu z Butovic, kde návrh využívá 
stávající ulici Mezi Rolemi, kterou je nutné rozší řit na parametry 
obousměrné komunikace – C2 s dopln ěním pás ů pro cyklisty a chodce. 

  

Další možný p řístup je již stávající vstup z Prokopského údolí, který je 
koncepcí stabilizován a p řevzat. 

Alternativním p řístupem je ze severozápadu vstup z navrženého vysoko-
školského areálu napojeného na komunikaci funk ční skupiny B, která je 
navrhována v rámci řešení Radlické radiály. 
 

9.1  Doprava v klidu 

 

Vedle možných parkovacích míst ve výše zmi ňovaných zelených pásech na 
přístupových komunikacích, kterými je p řipojeno území, jsou pot řebná 
parkovací místa návšt ěvník ů areálu návrhem zajišt ěna ve vymezených plochách 
podzemních garáží. Ty jsou navrženy pod areálem vysoké školy 
v severovýchodní části řešeného území a pod ve řejným prostranstvím v severní 
části lokality.  Pro p řípadná další parkovací místa je možné využít 
navazující území okolních „brownfields“, jejichž rekonstrukce by byla tímto 
podmín ěna.  

Další drobné parkovací plochy jsou sou částí navržených obytných ulic 
v řešených rozvojových plochách (nap ř. na západní stran ě a u sportovního 
areálu -  viz Situace v četn ě širších vztah ů - návrh Výkres f).     

 

9.2 Doprava v zastavitelných plochách 

 

V rozvojových plochách pro bydlení jsou základní uli ční trasy navrženy jako 
obytné zóny – D1 s p ředpokládaným dopravním sm ěrovým zna čením (jednosm ěrný 
provoz). Tomu jsou p řizp ůsobeny prostorové parametry navrženého řešení. 

Součástí univerzitního areálu je tzv. bulvár, který odd ěluje výukovou část 
areálu od části ubytovací. Tímto bulvárem je vedena dvouproudá obousm ěrná 
komunikace lemovaná jedno řadou alejí. Jednotlivé jízdní pruhy jsou od sebe 
odděleny pásem zelen ě, který umož ňuje také podélné parkování vozidel. 

  

9.3 Cyklistická doprava a rekreace 

 

V návrhu jsou p řevzaty a do koncepce jsou zapracovány cyklotrasy již 
stávající nebo schválenou rozvojovou dokumentací vymezené. Jedná se o dv ě 

cyklostezky, které navazují na stávající cyklistickou trasu ŘE - HL ( Řepy - 
Hlubo čepy) a na cyklotrasu navrženou schváleným územním plánem. Cyklostezka 
vede z Butovic sm ěrem k Prokopskému údolí. Do Prokopského údolí se odd ěluje 
cyklotrasa, která navazuje na stávající ŘE – HL ( Řepy – Hlubo čepy), vedení 
této části trasy je navrženo po stávající asfaltové komunikaci (D2 – CSa). V 
námi řešeném území se cyklostezky (D2 - CSm) d ělí na  delší trasu A, a  
kratší trasu B. Kratší cyklostezka B  je vedena st ředem řešeného území mezi 
plochami orné p ůdy a poli, která jsou využita  pro agrodesign. Cyklostezka A 
pokra čuje na východ, kde prochází loukou využívanou na poušt ění drak ů a dále 
pokra čuje západním sm ěrem kolem odpo činkového stanovišt ě č. 2 k ve řejnému 
prostranství. U tohoto odpo činkového stanovišt ě je k řižovatka sloužící jako 
dopravní uzel, který umož ňuje odbo čení na cyklotrasu (D2-CTa) do ulice 
Výmolova.  

Cyklostezka Trasa A je ve východní části dopln ěna liniovým pásem zelen ě, 
který tvo ří listnaté stromy a travnatý podrost.   Povrchová úprava veškerých 
cyklostezek, krom ě obslužné komunikace sloužící zárove ň k údržb ě lesa 
v Prokopském údolí je v mlatu. Veškeré cyklostezky v řešené lokalit ě jsou 
obousměrné v ší ři 3 m (viz Výkres h, Řez A, Řez B).  

 

9.4 Pěší a běžecké trasy, naučné stezky 

 

Pěší trasy stejn ě jako cyklistická doprava umož ňují r ůznou variabilitu 
procházek (jak z pohledu délky trasy, tak i z pohledu její náro čnosti nebo 
z pohledu volby možného tematického zam ěření).  
Pěší trasy (D2 – Pm) jsou v řešené lokalit ě navrhovány soub ěžně 
s cyklostezkami a mají ší ři 2,25 m (viz Výkres h, Řez A). P ředpokladem je 
vyzna čení p řednosti chodc ů p řed cyklisty.  

 P ěších komunikací i cyklostezek je možné využít pro vzd ělávání. Pro tyto 
účely je vhodná hlavn ě jižní a východní část území, kde se nachází 
archeologická lokalita, záchranná zví řecí stanice, navrhovaná polí čka – 
agrodesign a nespo čet výhled ů na Prahu. Je vhodné umíst ění informa čních 
tabulí nebo využití moderní techniky pro tzv. bee - taging (využití 
moderních mobilních telefon ů pro čtení čárových kód ů a pomocí nich sd ělování 
informací), další možností je celosv ětová hra geocaching, která je v oblasti 
už velmi oblíbená.  

V rámci území je více možností procházkových okruh ů. Vždy je na volb ě 
návšt ěvníka, jak náro čnou a dlouhou trasu si zvolí. Pro fyzicky zdatn ější je 
vhodné zvolit dopravu na místo pomocí MHD do stanice Radlická a využít 
terénní nerovnosti a navrhovaných chodník ů nebo pás ů pro cyklisty pro 
trénink fyzické kondice. V této části je velké p řevýšení. Pro mén ě zdatné je 
potom vhodn ější dopravit se až do Butovic a odsud pokra čovat do řešeného 
území po vrstevnici.  

Pro mén ě zdatné návšt ěvníky, kte ří p řijdou na místo z Butovic, nebo od 
vysokoškolského areálu je vhodné zvolit kratší okruh – trasa B, kde je možné 
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navštívit ukázková pole r ůzných plodin – agrodesign, mezi kterými je možné 
procházet po p ěší mlatové komunikaci. 

Pro náro čnější návšt ěvníky je zde možnost využít trasy A, která je zavede až 
k archeologické lokalit ě v západní části, nebo k louce, kde je možné nap ř. 
poušt ět draky. 

Pro tzv. Fitmami outdoor (cvi čení pro maminky s d ětmi a ko čárky) je vhodné 
využít p ěší trasu, která prochází odpo činkovou plochou č. 1, pokra čuje dále 
východním sm ěrem, kde je obklopena loukou pro poušt ění drak ů a kv ětnatou 
loukou. Z této části se otevírají velice zajímavé pohledy na tzv. bílou 
Prahu. Dále tato komunikace pokra čuje sm ěrem na západ, kde se napojuje na 
trasu B, po které je možné se vrátit zp ět a okruh uzav řít. Tento okruh má 
délku  2700 m. 

 

Vzhledem k tomu, že je jen v malé mí ře vedena ve spole čné trase 
s cyklostezkou, je tato trasa vhodná i pro pohybová cvi čení senior ů. 

Co se tý če sportovních a rekrea čních b ěžc ů, mohou využívat veškerých p ěších 
komunikací, které se na území nacházejí. P řevážná v ětšina komunikací má 
mlatovou povrchovou úpravu, která je vhodná pro b ěh. Záleží jen na fyzické 
zdatnosti sportovce. Co se p řevýšení tý če, nejsou v rámci řešeného území 
velké rozdíly, proto lze náro čnost okruh ů rozlišit jen délkou trasy. 
Nejkratší trasa p ři p říchodu z Butovic je dlouhá 2800 m,  vede po jižním 
okraji území, pak se napojí na trasu B, po které pokra čuje severním sm ěrem 
přes celé území, kde se stá čí západním sm ěrem a vede kolem univerzitního 
areálu a obytné zástavby.  

Další orienta čně snadná trasa, avšak delší, je vedena po jižním okraji území 
a pokra čuje po trase A severním sm ěrem. Na okraji území se stá čí západním 
směrem, míjí odpo činkovou plochu č. 2 a dále sm ěřuje k univerzitnímu areálu. 
Tato trasa má délku 4600 m. 

Řešené území je možné „prokli čkovat“ nap ř. i trasou dlouhou 9600 m, vede po 
jižním okraji území východn ě až k trase A, dále po severním okraji západním 
směrem, kde se u univerzitního areálu odd ělí jižním sm ěrem a vede po p ěší 
komunikaci sm ěrem polí čkům agrodesignu, mezi kterými vede sm ěrem na sever, 
kde se po okrajové komunikaci napojí na trasu B, po které vede jižním sm ěrem 
a v záp ětí se odpojí na p ěší komunikaci, která vytvá ří vnit řní okruh 
v řešeném území, prochází odpo činkovou plochou č. 1. Odsud po trase B sm ěrem 
na sever p řes celé území a dále západním sm ěrem kolem univerzitního areálu a 
zastav ěného území zp ět do Butovic.  

Veškeré trasy je možné využít pro nordic walking.  

Např. p ěší trasa  (viz Situace v četn ě širších vztah ů - návrh výkres f) je 
navržena jako vycházkový okruh, umož ňující ve východní a severní části 
atraktivní výhledy na Prahu a pokra čuje sm ěrem na západ do ploch navržených 
pro  agrodesign a land art. Trasa je propojena se stávající sítí rekrea čních 
cest v chrán ěném území Prokopského a Dalejského údolí. Po východním okraji 
řešeného území dochází ke stabilizaci stávající mlatové cesty, která je 
pouze rozší řena na ší řku 2,25 m.  

Celé území je tedy možné využívat pro cyklisty a chodce, kte ří je budou 
navšt ěvovat v rámci krátkodobé rekreace. 

9.5  Účelové komunikace 

 

  V západní části řešené lokality je navrženo využití polí jako ukázky 
agrodesignu a použití zem ědělských plodin, je nutné zajistit do lokality 
přístup zem ědělské techniky pro jejich obhospoda řování.  Zde je navržena 
polní cesta v ší ři 3 m.   

  

9.6  Koňs ké stezky  

 

Další možností využití komunikací v území jsou ko ňské vyjíž ďky. V rámci 
území nejsou navrhovány samostatné hipostezky, ale jsou zde možné vycházky 
na koních s vedením další osobou. P ředpokladem je udržování komunikací 
provozovatelem této služby v čistot ě. Vzhledem ke zklidn ěnému provozu je pro 
tuto aktivitu vhodná stejná trasa jako pro Fitmami outdoor. 

 

10 NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

Veškerá rozvojová území (obytné a obslužná území) a p řípadná navrhovaná 
pot řebná zázemí řešené lokality (odpo činkové plochy, areál statku - 
agroturisticky využívaný) budou napojeny na stávající technickou 
infrastrukturu zastoupenou v území, její kapacita musí však být ov ěřena 
podrobn ější projektovou dokumentací.  

Řešení a koncepci výrazn ěji ovliv ňuje vedení vysokotlakého plynovodu, jehož 
ochranná a bezpe čnostní pásma jsou návrhem respektována.   

  

11 NÁVRH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

V návrhu územního plánu (viz Výkres j) je po čítáno s t ěmito funkcemi: 

 

OB - čist ě obytné  

Území sloužící pro bydlení. 

Funk ční využití:  

Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech (viz výjime čně p řípustné 
využití). 

Mimoškolní za řízení pro d ěti a mládež, mate řské školy, ambulantní 
zdravotnická za řízení, za řízení sociální pé če.  
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Zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní za řízení s celkovou plochou 

nepřevyšující 200 m 2 prodejní plochy (to vše pro uspokojení pot řeb území 
vymezeného danou funkcí).  

Dopl ňkové funk ční využití:  

Drobné vodní plochy, zele ň, cyklistické stezky, p ěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení technického 
vybavení (dále jen TV). Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní 
automobily (to vše pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjime čně p řípustné funk ční využití:   

Lůžková zdravotnická za řízení, církevní za řízení, malá ubytovací za řízení, 
školy, školská a ostatní vzd ělávací za řízení, kulturní za řízení, 
administrativa a veterinární za řízení v rámci staveb pro bydlení p ři 
zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní za řízení, 

zařízení ve řejného stravování, nerušící služby  místního významu 1. Stavby, 
zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID). 
Zahradnictví, dopl ňkové stavby pro chovatelství a p ěstitelské činnosti, 
sběrny surovin. 

 

IZ – izola ční zele ň 

Zele ň s ochrannou funkcí, odd ělující plochy technické a dopravní 
infrastruktury od jiných funk čních ploch. 

Funk ční využití:  

Výsadby d řevin a travní porosty. 

Dopl ňkové funk ční využití: 

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ěší komunikace a 
prostory, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení technického vybavení. 

Výjime čně p řípustné funk ční využití: 

Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice 
pohonných hmot, stavby, za řízení a plochy pro provoz PID, nad řazená plošná 
zařízení a liniová vedení TV, stavby a za řízení sloužící železni čnímu 
provozu, (to vše p ři zachování dominantního podílu zelen ě na pozemku). 

Stavby pro provoz a údržbu (související s vymezeným funk čním využitím). 

 

NL – louky, pastviny  

Funk ční využití: 

Trvalé travnaté kultury, solitérní porosty. 

Dopl ňkové funk ční využití: 

Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ěší komunikace a 
prostory, komunikace ú čelové (sloužící stavbám a za řízením uspokojujícím 

pot řeby území vymezeného danou funkcí), nezbytná plošná za řízení a liniová 
vedení TV.  

Výjime čně p řípustné funk ční využití: 

Komunikace vozidlové. 

Stavby a za řízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funk čním 
využitím). 

 

OP - orná p ůda, plochy pro p ěstování zeleniny  

Funk ční využití:  

Orná p ůda, intenzívní zeliná řské a kv ětiná řské kultury. 

Louky a pastviny. 

Dopl ňkové funk ční využití:  

Drobné vodní plochy, zele ň, cyklistické stezky, p ěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV. 

Výjime čně p řípustné funk ční využití:  

Hnojišt ě a silážní jámy, kompostárny, stavby pro skladování plodin. 

 

PS – sady, zahrady a vinice  

Funk ční využití:  

Výsadby ovocných d řevin a vinné révy, užitkové a okrasné zahrady. 

Dopl ňkové funk ční využití: 

Drobné vodní plochy, p ěší komunikace a prostory, komunikace ú čelové 
(sloužící stavbám a za řízením uspokojujícím pot řeby území vymezeného danou 
funkcí). 

Nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV (pro uspokojení pot řeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Výjime čně p řípustné funk ční využití: 

Cyklistické stezky, nad řazená plošná za řízení a liniová vedení TV.  

Stavby a za řízení související s vymezeným funk čním využitím. 

 

SO5 -   zvláštní rekrea ční aktivity   

Funk ční využití:  

Zele ň, kynologická cvi čišt ě, jezdecké areály, parkury apod. v četn ě kotc ů a 
stájí(vyjma závodiš ť) a obdobná za řízení, nekrytá sportovní za řízení bez 
vybavenosti.  

Stavby a za řízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení pot řeb území 
vymezeného danou funkcí).  
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Klubová za řízení (související s vymezeným funk čním využitím).  

Dopl ňkové funk ční využití:   

Dětská h řišt ě, drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, 
pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV.  
Parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí).  

Výjime čně p řípustné funk ční využití:  

Služební byty 2, obchodní za řízení s celkovou plochou nep řevyšující 200 m 2 
prodejní plochy, za řízení ve řejného stravování, malá ubytovací za řízení (to 
vše pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí).  

Veterinární za řízení (související s vymezeným funk čním využitím).  

 

2a)  SV -  všeobecn ě smíšené   

Území sloužící pro umíst ění polyfunk čních staveb nebo kombinaci 
monofunk čních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, ve řejné 
vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nep řesáhne 60 % 
celkové kapacity území vymezeného danou funkcí.    

Funk ční využití:  

Bydlení, obchodní za řízení s celkovou plochou nep řevyšující 5 000 m 2 
prodejní plochy, stavby pro administrativu, kulturní a zábavní za řízení, 
školy, školská a ostatní vzd ělávací a vysokoškolská za řízení, mimoškolní 
zařízení pro d ěti a mládež, zdravotnická za řízení, za řízení sociální pé če, 
zařízení ve řejného stravování, ubytovací za řízení, církevní za řízení, stavby 
pro ve řejnou správu, sportovní za řízení, služby, hygienické stanice, 
veterinární za řízení v rámci polyfunk čních staveb a staveb pro bydlení, 

drobná nerušící výroba 1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servis ů a 
opraven jako nedílná část garáží a polyfunk čních objekt ů, stavby, za řízení a 
plochy pro provoz PID, sb ěrny surovin, malé sb ěrné dvory.  

Dopl ňkové funk ční využití:  

Drobné vodní plochy, zele ň, cyklistické stezky, p ěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže.  

Výjime čně p řípustné funk ční využití:   

Víceú čelová za řízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní za řízení s 

celkovou plochou nep řevyšující 15 000 m 2 prodejní plochy, za řízení 
záchranného bezpe čnostního systému, veterinární za řízení, parkovišt ě P+R, 
čerpací stanice pohonných hmot bez servis ů a opraven, dvory pro údržbu 
pozemních komunikací, sb ěrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou 
pěstitelskou činnost a chovatelství. 

Jako výjime čně p řípustné bude posuzováno i umíst ění n ěkteré z  obecn ě 
přípustných funkcí ve všeobecn ě smíšeném funk čním využití v podílu celkové 
kapacity vyšším než 60%. 

 

VV – Ve řejné vybavení  

Plochy sloužící pro umíst ění za řízení a areál ů veškerého ve řejného vybavení 
města, tj. zejména pro školství a vzd ělávání, pro zdravotnictví a sociální 
péči, ve řejnou správu m ěsta, záchranný bezpe čnostní systém a pro zabezpe čení 
budoucích pot řeb ve řejného vybavení všeho druhu. 

Při umis ťování ve řejného vybavení na plochy VV musí být p řednostn ě 
zohledn ěny základní pot řeby obytných celk ů z oblasti školství, zdravotnictví 
a sociální pé če s p řihlédnutím k optimální  dostupnosti za řízení.  

Funkce související s vymezeným funk čním využitím a pro uspokojení pot řeb 
území vymezeného danou funkcí nelze umístit v p řevažujícím podílu celkové 
kapacity.  

Funk ční využití:   

Školy a školská za řízení 3, mimoškolní za řízení pro d ěti a mládež, 

zdravotnická za řízení, za řízení sociální pé če4, hygienické stanice, za řízení 
záchranného bezpe čnostního systému, m ěstské ú řady, krematoria a ob řadní 
sín ě, vysokoškolská za řízení.  

Sportovní za řízení, za řízení ve řejného stravování, kulturní za řízení, 
kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funk čním 
využitím).  

Služební byty 2 a ubytovací za řízení, která jsou sou částí za řízení ve řejného 
vybavení (to vše pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou funkcí). 

Dopl ňkové funk ční využití:   

Drobné vodní plochy, zele ň, p ěší komunikace a prostory, komunikace 
vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení pot řeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Výjime čně p řípustné funk ční využití:   

Ostatní vzd ělávací a školská za řízení, nezapsaná v rejst říku MŠMT škol a 

školských za řízení, ve smyslu § 7 školského zákona 3.   

Administrativní plochy, obchodní za řízení s celkovou plochou nep řevyšující 

200 m 2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipula ční plochy, 
malé sb ěrné dvory (to vše pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou 
funkcí). 
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ZVS -  vysokoškolské  

Území sloužící pro umíst ění výukových, stravovacích, ubytovacích, 
sportovních a správních za řízení vysokých škol, pro v ědu a výzkum. 

Funk ční využití:   

Vysoké školy a vysokoškolská za řízení.   

Sportovní za řízení, obchodní za řízení s celkovou plochou nep řevyšující 

1 500 m 2 prodejní plochy. 

Služební byty 2 a služby (pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou 
funkcí). 

Kulturní za řízení, církevní za řízení, ambulantní zdravotnická za řízení, 
zařízení ve řejného stravování, za řízení pro výzkum, administrativní 
zařízení, stavby a za řízení pro provoz a údržbu (to vše související 
s vymezeným funk čním využitím). 

Dopl ňkové funk ční využití:   

Drobné vodní plochy, zele ň, cyklistické stezky, p ěší komunikace a prostory, 
komunikace vozidlové, nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV. 

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení pot řeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Výjime čně p řípustné funk ční využití:   

Stavby, za řízení a plochy pro provoz PID. 

Zařízení pro výstavy a kongresy. Sb ěrny surovin a malé sb ěrné dvory. 

 

ZMK - zele ň městská a krajinná   

Zele ň s rekrea čními aktivitami, které podstatn ě nenarušují p řírodní 
charakter území.  

Funk ční využití:  

Přírodní krajinná zele ň, skupiny porost ů, rozptýlené či liniové porosty 
dřevin i bylin, zám ěrn ě založené plochy a linie zelen ě (parkové pásy), 
pobytové louky. 

Dopl ňkové funk ční využití:  

Veřejn ě p řístupná h řišt ě p řírodního charakteru, d ětská h řišt ě, drobné vodní 
plochy, drobná za řízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, 
cyklistické stezky, jezdecké stezky, p ěší komunikace a prostory a komunikace 
účelové. Nezbytná plošná za řízení a liniová vedení TV (pro uspokojení pot řeb 
území vymezeného danou funkcí). 

Výjime čně p řípustné funk ční využití:  

Zahradní restaurace, hv ězdárny a rozhledny.  

Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení pot řeb území vymezeného danou 
funkcí).  

Komunikace vozidlové, nad řazená plošná za řízení a liniová vedení TV, stavby 
a za řízení pro provoz PID.  

Stavby a za řízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funk čním 
využitím).  

 

12 Širší vztahy 
 

Ve výkrese Situace v č. širších vztah ů (Výkres f) jsou znázorn ěny vazby 
řešeného území na jeho bezprost řední okolí. Jedná se o znázorn ění 
prostupnosti území, a to jak p ěší, cyklistickou, tak také motorovou 
dopravou. Dále je znázorn ěn potenciál rozvoje zástavby, které mají dnešní 
"brownfields" nacházející se v okolí řešené lokality Dív čích hrad ů. 
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