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Potenciál území Bubny-Zátory 
Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB) spolku AutoMat konstatuje, že se Praze nabízí nebývalá            
možnost navrhnout v širším centru města zcela novou čtvrť, která má potenciál fungovat jako vzor               
pro plány transformace a rozvoje dalších ploch, jež jsou k tomu v územním plánu i návrhu                
Metropolitního plánu hl. m. Prahy určeny. Velmi si ceníme snahy zadavatele, Institutu plánování a              
rozvoje hl. m. Prahy, celý rozvojový projekt diskutovat a připomínkovat již během vytváření územní              
studie, i když toto připomínkování není povinné. Jedná se tak o zásadní krok v zapojování               
občanské společnosti do procesu plánování města.  

Výzvou pro budoucí rozvoj je i důraz na ekologickou výstavbu. I přes to, že stavební průmysl                
představuje zásadní faktor při vzniku nadbytečných emisí skleníkových plynů, jsme přesvědčeni,           
že lokalitu Bubnů-Zátor je potřeba citlivě zastavět. Mimo přínosu v podobě nové obytné čtvrti se               
totiž bude jednat o velmi důležitý a energeticky udržitelný dopravní uzel (metro, regionální             
a mezinárodní železnice a tramvaje).  

Celek studie má oproti předchozímu návrhu mnohé kvality, zejména co se týče návrhu části              
výškové i uliční struktury, některých návrhů řešení vedení veřejné dopravy i definování hlavních             
problémů lokality. I přes to studie obsahuje mnohé nedostatky, které nejsou v souladu se zadáním               
či principy dobré praxe při navrhování města citlivého ke globální klimatické změně. 

Ze zveřejněného návrhu budoucí čtvrti vyplývá mnoho otazníků, které je třeba urgentně řešit             
prostřednictvím veřejné i odborné diskuse. V našich připomínkách se proto vyskytují jak návrhy             
a požadavky k urbanismu jednotlivých stavebních bloků (sekce A), tak k charakteru veřejných            
prostranství (sekce E) i finanční dostupnosti bydlení a poměru počtu obyvatel vůči nově vznikajícím              
pracovním místům (sekce D). Tyto socio-demografické poměry se souběžně budou promítat i do             
dopravního fungování čtvrti (sekce B a C) a jejího fungování pod vlivem projevů změny klimatu               
(sekce F).  

Nově vznikající městská čtvrť musí reagovat na dlouhodobé zásady a cíle Mezinárodní unie             
architektů, jež jsou zaneseny do dokumentu AN ARCHITECTURE GUIDE to the UN 17             
Sustainable Development Goals, a proto dle našeho názoru celá koncepce Bubnů-Zátor nesmí být             
řízena ideou zisku a trvalého ekonomického růstu (cíl 8), ale musí především odpovídat na otázky               
globálního, celoměstského a celospolečenského významu (především cíle 7; 9-13; 16-17).          
V souladu s klimatickými problémy je nejpalčivější situace v oblasti socio-demografie bydlení           
a s tím spojených dopravních a spotřebních strategií obyvatel a pracujících. I Bubny-Zátory proto            
musí nalézat řešení, která mají potenciál lokálně mitigovat dopady zvyšování průměrných teplot            
a dlouhodobého sucha v našem geografickém prostoru.  

Naše připomínky proto akcentují zvětšení rozsahu ozeleněných pobytových ploch a uličních profilů.            
Souběžně je potřeba snížit počet nově vznikajících pracovních míst, především v administrativě, a            
uvolněné plochy převést na bydlení. Jedině tak zůstanou Bubny-Zátory – i přes zmenšení             
zastavěných ploch – lokalitou s výrazně obytným charakterem s potenciálem přispět k dílčímu            
řešení klimatických i bytových problémů v hlavním městě Praze. Nezbytnou součástí takto            
navrženého města je proto i důsledná proměna a doprojektování infrastruktury pro pěší            
i bezmotorovou dopravu, s nutným upozaděním zbytné motorové dopravy, tak aby lokalita           
odpovídala progresivním strategiím pohybu obyvatel do města, po městě i z města.  

https://arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/uploads/un17_guidebook.pdf
https://arkitektforeningen.dk/sites/arkitektforeningen.dk/files/uploads/un17_guidebook.pdf


Pro jednodušší orientaci jsou jednotlivé připomínky označeny písmenem příslušné sekce          

a číselným indexem připomínky: A.1.1 a dále. Zásadní připomínky jsou v textu uvedeny tučně.  



A Urbanismus 

A.1 Snížení Kódu míry využití plochy S a K (KMVP-S, K)  

V prostoru Bubnů-Zátor se vyskytuje 6 stavebních bloků (A.III.-2; B.II.–1, 2, 3, 4 a C.III.-1, 2, 3, 4)                  
jež jsou definovány kódem míry využití plochy S (koeficienty podlažních ploch 4,1-6,4)            
a 8 stavebních bloků v koeficientu K (koeficient podlažních ploch 3,0-3,8). Tyto kódy a k nim              
stanovené koeficienty dovolují enormní využití stavebních bloků, přičemž kód S má být využíván             
pouze ve „zvlášť odůvodněných případech“, neboť otevírá možnost pro to stanovit koeficienty            
zastavěných ploch, koeficienty podlažních ploch a koeficienty zeleně i další regulativy ad-hoc            
v rámci změny územního plánu pro celou oblast. Stanovení koeficientů pro kód K je současně              
v nesouladu s platnou regulací dle aktualizovaného územního plánu (2018), která stanovuje pro            
kód K maximální KPP 3,2. 

KMVP-S a KMVP-K ve spojení s funkčním využitím SV (všeobecně smíšené) a SMJ (smíšené              
vnitřního jádra) tedy otevírá možnost pro enormní zastavění plochy pro komerční účely, jejichž             
profitabilita pro město je přinejmenším sporná. 

Proto požadujeme, aby územní studie neumožnila takto bezprecedentní vytěžování ploch          
na úkor veřejných a polosoukromých prostranství. Extenzivní hmoty vzniklé z takového          
zastavění evidentně nemají v této čtvrti jiné než ekonomické opodstatnění, což vzhledem            
k celkové situaci Prahy, zejména ve vztahu k bydlení a mitigaci klimatických změn, dle             
našeho názoru není obhajitelné. Jediná varianta, jak jednotlivě obhájit stanovení KVMP – K             
(ne však S) je vyjednat a stanovit vysoký podíl bydlení ve stavebních blocích, které jsou pod                
tímto kódem ve studii navrženy jako stavby s velkým podílem administrativy a komerčních            
služeb. Pokud tato změna poměru neproběhne, požadujeme převedení všech zmiňovaných          
bloků do KVMP – H nebo I. 

A.2 Nejasné určení zastavěnosti stavebního bloku, ploch vnitrobloků        
a nezastavěných ploch některých stavebních bloků 

Územní studie na základě pojmů stanovených Pražskými stavebními předpisy vymezuje vlastní           
regulaci – tzv. plochu vnitrobloku (PV) a nezastavěnou plochu (NP). Tyto procentní údaje jsou pro               
některé stavební bloky stanoveny do míry, jejíž původ není ze studie jasně kontrolovatelný. To, že               
procentuální míry PV a NP jsou stanoveny bez dalšího odůvodnění (u všech stavebních bloků),              
způsobuje problém především tam, kde zabrání ve vnitroblocích umístit zeleň do úprav rostlého             
terénu. Zároveň není vysvětleno, proč jsou v sekci u Plynárny navrženy téměř všechny stavební              
čáry jako otevřené. 

Požadujeme proto vyjasnění těchto stanovení ještě před schválením studie, tak aby bylo            
možno stanovení obhájit, nebo případně požadovat snížení NP i PV a změnu povahy             
stavebních čar. 



A.3 Redefinice a regulace nárožních výškových akcentů 

Akcentovaná nároží jsou studií definována ve velké části stavebních bloků (viz regulační plán             
a řezy územím s vyznačením akcentů níže) a logika jejich umístění je popisována takto: 

„Regulovaná výška budovy se podél vybraných stavebních čar stanovuje ve dvou kategoriích, a to              
pro základní objem stavby a pro výškový akcent zpravidla na nároží viz kap. 5.1.5. Výškovým               
akcentem se rozumí stavba, jejich delší strana půdorysného průmětu zabírá podél stavební čáry             
maximálně délku 35 m a jejíž půdorysná plocha nad úrovní základní výšky bloku nepřekročí 650               
m2 hrubé podlažní plochy.“ (bod 5.2.9 výškový akcent) 

Studie tuto „akcentaci“ zdůvodňuje důležitostí těchto nároží. Posouzení rozsahu a důležitosti           
jednotlivých akcentů nároží ale není nijak doloženo. Například při nově navrhované centrální třídě             
(severojižní směr) od Argentinské směrem k ulici Železničářů je „akcentované“ nároží umístěno na             
každém z bloků, což ve výsledku nezjednoduší ani orientaci ve čtvrti při příchodu od východu               
k centrální třídě. Vzhledem k výšce a nejasnému objemu těchto budov lze navíc jen stěží mluvit               
o nároží, neboť se často jedná o zvýšenou výšku celého objektu.  

Z urbanistického hlediska je nárožní navýšení budov možná logické a obhajitelné. Četnost            
a hmotový rozsah této akcentace však neodpovídá měřítku čtvrti a jejím okolním urbanistickým            
vazbám. Zachování těchto vazeb je navíc i předmětem zadání studie. Tato akcentace proto dle              
našeho názoru nemá jiný než ekonomický důvod, jehož účelem je zhodnotit prostory, které se              
developeři chystají v těchto akcentech nabízet k prodeji.  

Vzhledem k těmto skutečnostem požadujeme hmotu akcentovaných nároží citlivě zmenšit,          
tak aby nepředstavovala, jako v mnoha případech, půdorysný průmět celé rohové budovy,            
ale skutečné nároží, tedy max 30 % půdorysného průmětu této budovy (nikoli bloku).             
V souladu s tímto požadavkem navrhujeme, aby bylo navýšení podlažnosti na nárožích           
s podlažností 12NP sníženo o 2 podlaží, respektive o 4 podlaží v případě věžových akcentů              
v blízkosti bývalé plynárny a Nádraží Holešovice (viz výkres níže: červené a fialové body). 



 

Nákres akcentovaných nároží budov a jejich výšky dle návrhu 

A.4 Nákupní středisko v blocích B.II-2, 4 

Z regulačního výkresu územní studie je patrné, že bloky budov B.II-2, 4 jsou uvažovány jako jedna                
budova, jejíž nezanedbatelnou součástí (minimálně celé 1NP a 2NP) bude blíže nespecifikovaný            
obchodní provoz rozsáhlejšího charakteru (cca 3x větší než Palác Stromovka). Tento návrh je             



bohužel v souladu s funkčním využitím plochy SMJ, kdy je ve výjimečných případech možné tuto               
plochu využít pro: 

„Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou            
nepřevyšující 40 000 m2 prodejní plochy, hygienické stanice, zařízení záchranného          
bezpečnostního systému, drobná nerušící výroba, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů           
a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, sběrny surovin.“ (Regulativy funkčního            
a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, str. 8, 2006) 

V takto hustě zastavěném území, jež je souběžně opatřeno tzv. živým parterem se službami              
prakticky ve všech ulicích, dle našeho názoru obchodní centrum stylu „shopping mall“            
nemá opodstatnění, neboť: 

1. Je to v částečném rozporu se zadáním územní studie, kde je stanoveno, že: „Navrhování              
monofunkčních obchodních, administrativních a zábavních bloků je v řešeném území          
nežádoucí.“ 

2. Podobné centrum v současné době vzniká nedaleko (Palác Stromovka). Zdvojovat tyto           
služby tudíž nemá smysl, 

3. Tento koncept limituje možnosti zisku jak pro obchodní centrum, tak pro retailové            
(maloobchodní) služby v živém parteru čtvrti. Tyto služby by v budoucnu měly velké obtíže              
ve čtvrti ekonomicky přežít. 

Navrhujeme tyto stavební bloky proměnit v objekty s převážným využitím pro bydlení,            
nejlépe v kódu míry využití území I. V krajním případě navrhujeme zvážit možnost rozptylu              
navrhovaného „shopping mallu“ do části okolního retailu formou open air nákupního           
střediska. 

  



B Doprava obecně 

B.1 Dopravní řešení na základě dopravní studie 
Žádáme, aby dopravní řešení na hlavních uličních profilech bylo prověřeno dopravní studií            
včetně dopravního modelu pro hlavní ulice v řešené oblasti a dopadů na okolí přinejmenším              
v rozsahu Holešovického meandru a s přesahem na historické centrum.  

Přímo v textu studie se uvádí, že „(...) bude nutné prověřit kapacity dopravního skeletu modelem               
dopravy se započítáním generované dopravy. S ohledem na stávající stav lze očekávat, že             
dotčené křižovatky na nové dopravní zátěže nevyhoví.“ (s. 85). Je s podivem, že tento dopravní               
model nebyl pro studii připraven, protože je evidentně nezbytným podkladem pro určení minimální             
vyhovující šířky uličních profilů na sběrných komunikacích. 

B.2 Šířky uličních profilů definovat na základě dopravní studie 
Žádáme, aby – na základě dopravního modelu a nezbytné dopravní studie – byly             
přehodnoceny šířky všech uličních profilů, zejména pak na ulicích s charakterem sběrné            
komunikace (např. Bubenská, Argentinská, Plynární a další).  

Minimální šířky uličního profilu je nutné přehodnotit a nově stanovit nikoliv na základě             
urbanistického názoru formulovaného návrhem modelových profilů, ale na základě intenzit dopravy           
zjištěných v dopravním modelu a z nich vyplývajících prostorových požadavků zejména v řazení             
před křižovatkami, úzkých hrdlech a na jednotlivých nárožích a to tak, aby splňovaly požadavky              
ČSN 73 6110 a žádný druh dopravy (automobilová, veřejná, pěší ani cyklistická) nebyl v místech               
s lokálně zvýšenými prostorovými nároky navrhován v nesouladu s ČSN. Odhady minimálních           
požadovaných profilů jsou uvedeny dále v dílčích připomínkách k jednotlivým lokalitám,           
předpokládáme ale nejmenší přijatelné šířky pro ulici Bubenskou 30 m a pro ulici Argentinskou              
40 m.  

B.3 Zvýšení bezpečnosti dopravy stavebním oddělením cyklotras 
Žádáme zvýšit bezpečnost řešení dopravy tím, že se jako základní forma vedení cyklistů na              
hlavních ulicích zvolí místo cyklopruhů obrubou oddělené jednosměrné („dánské “) pásy,          1

v úsecích s parkováním vedené až za řadou parkujících vozidel. Jedná se o všechny ulice, kde je                
předpokládána vyšší frekvence automobilové dopravy než několik tisíc vozidel denně, zejména           
ulice Argentinská, Bubenská, Za Viaduktem, Plynární, Vrbenského, U Výstaviště, Partyzánská          
a další.  

Šířky jednosměrných pásů mohou být v oprávněných případech menší než 1,75 metru, řešení ale              
musí být atraktivní pro všechny skupiny cyklistů. V některých případech může tento požadavek             
znamenat zvětšení šířky navrženého uličního profilu nebo odebrání části pouličních parkovacích           
stání. Konkrétní doporučení pro vybrané ulice uvádíme níže.  

1 „Dánským“ pásem zjednodušeně označujeme „samostatný jednosměrný cyklistický pás“ definovaný dle 
kapitoly 4.7 technických podmínek TP 179.  



B.4 Konkretizace návrhu cyklistických vazeb 
Žádáme, aby veškeré cyklistické vazby vedené v přidruženém prostoru byly ve studii pro účel další               
projektové přípravy zakresleny tak, aby z nich bylo řešení cyklistické dopravy stejně zřejmé jako              
např. počet jízdních pruhů pro automobilovou dopravu, a bylo tudíž prokazatelné, že řešení             
cyklistické dopravy nebude v úzkých místech upozaděno kvůli nedostatečným prostorovým          
parametrům uličních profilů. 

  



C Doprava konkrétně 

C.1 Čtvrť „A“ Letná - MÚK Vltavská 
C.1.1 Žádáme, aby bylo dopravní řešení MÚK Vltavská prověřeno podrobnou dopravní studií            
s modelem předpokládaných intenzit dopravy a ve více variantách, a to zejména s ohledem na               
následující požadavky: 

● Úplné odstranění západní vratné rampy (kolem bloku A.I-2) a její náhrada povrchovým            
levým odbočením z Nábřeží kapitána Jaroše na Hlávkův most, s případným ponecháním            
mimoúrovňového průjezdu ve směru nábřeží. 

● Doplnění chybějících pohybů v křižovatce, které jsou v současnosti nahrazovány průjezdem           
ulicí Dukelských Hrdinů přes Strossmayerovo náměstí (zejména levého odbočení z nábř.           
Kpt. Jaroše do Bubenské) a to včetně prověření možnosti vedení některých méně            
významných křižovatkových pohybů s využitím okolní uliční sítě (v souvislostech až po ul.            
Heřmanovu nebo Za Viaduktem). 

● Prověření nezbytného počtu jízdních pruhů v jednotlivých řazeních z hlediska kapacity           
komunikací a z toho vyplývající požadavky na šířku uličního profilu zejména v ulici             
Bubenská a na severním předpolí Hlávkova mostu. 

● Zachování povrchových bezmotorových vazeb v křižovatce přinejmenším ve stávajícím         
rozsahu, prověření dalších možných vazeb (zejména z východního chodníku Hlávkova          
mostu severním směrem). 

Nad rámec této připomínky nabízíme možnost neformálně konzultovat zadání této studie, případně            
studii samotnou.  

Připomínky platné v případě, že nedojde k přepracování návrhu MÚK Vltavská: 
C.1.2 V případě, že nedojde k přepracování návrhu MÚK Vltavská, navrhujeme doplnit přechody             
na východním rameni křižovatky u zachované vratné rampy včetně přechodu od budovy stávající             
radnice Prahy 7 k nové budově v bloku A.I-2. Lokalita je na hranici řešené oblasti, jedná se ale                  
o nezbytné dopravní návaznosti (ostatně, hned vedle vystupuje daleko výrazněji mimo řešenou           
oblast zrušení podjezdu tramvaje z Antonínské).  

C.1.3 V případě, že nedojde k přepracování návrhu MÚK Vltavská, navrhujeme doplnit přechod             
přes rameno od nábřeží Kpt. Jaroše na Hlávkův most. Jde patrně o opomenutí, v místě už přechod                 
je a i ve studii je znázorněna cyklistická vazba 

C.1.4 V případě, že nedojde k přepracování návrhu MÚK Vltavská, navrhujeme doplnit zřejmou             
bezmotorovou (pěší) vazbu jižně od bloku A-I.2  

C.1.5 V případě, že nedojde k přepracování návrhu MÚK Vltavská, navrhujeme doplnit zřejmou             
pěší a cyklistickou cestu v severním přidruženém prostoru Nábřeží Kapitána Jaroše blokem A-I.1.             
Jedná se o místní prostupnost od Strossmayerova náměstí směrem k Bubenskému nábřeží,            
nezbytnou proto, že je vedena mimo koridor tramvajových zastávek Vltavská a ul. Antonínskou.  



Další připomínky 
C.1.6 Navrhujeme doplnit cyklistickou vazbu ve východním přidruženém prostoru Hlávkova mostu.           
V praxi se v závislosti na návaznostech užívají oba stávající chodníky, k přesmyku dochází buď               
najetím do východního přidruženého prostoru už na Těšnově, nebo přes tramvajové zastávky            
Štvanice namísto podjíždění podchodem Hlávkova mostu. 

C.1.7 V ulici Bubenské mezi nábřežím kpt. Jaroše a Antonínskou navrhujeme nahradit navržené             
cyklopruhy vyvýšenými „dánskými“ pásy, vyhovující jsou i minimální šířkové parametry. 

C.2 Čtvrť „A“ Letná - od Vltavské po trať na Kladno (včetně) 
C.2.1 V ulici Bubenské v úseku mezi Antonínskou a Strojnickou žádáme zvětšit šířku             
uličního profilu z 27 na minimálně 30 metrů. Hlavním důvodem je předpokládaná relativně             
vysoká intenzita automobilové dopravy vzhledem k přímé návaznosti na Severojižní magistrálu           
a Trojský most (nepochybně v řádu překračujícím 20 tis. vozidel denně). Takové dopravní zatížení             
je třeba i v případě minimálních parametrů samotné komunikace mitigovat rozšířenými odstupy            
zástavby od komunikace, pobytovými prostory a možností zřídit v ulici čtyři stromořadí (obr. 2).  

Rozšíření profilu je nezbytné také pro řazení v křižovatkách, kdy se ve stávajícím profilu už               
k odbočovacímu pruhu nevejde ostrůvek na přechodu pro chodce, případně v situaci, kdy by další              
prověření intenzit dopravy zjistilo, že je v některých křižovatkách (zejména s ul. Antonínská             
a Veletržní) nezbytné zřídit větší počet řadících pruhů. Z naší zkušenosti víme, že v takovém              
případě se nejčastěji jako první obětuje bezpečné řešení pro cyklistickou dopravu, čemuž je             
žádoucí předejít. 

Z hlediska cyklistické dopravy podotýkáme, že stávající profil sice dovoluje řešit cyklistickou            
dopravu formou jednosměrných „dánských“ pásů (avšak jen ve zcela minimální šířce 1,25 m a              
s předpokladem vyjetí do chodníku (obr. 1)), rozšíření ulice na 30 metrů by však dovolilo zřídit               
„dánské“ pásy v základní šířce. 

 



 

C.2.2 Prostor mezi tratí na Kladno a bloky A-II.6 a zejména A-II.5 nepostačuje pro vedení               
cyklotrasy vysoké kvality (tj. segregované cyklostezky) tak, aby zde existovala ještě ulice            
s parkováním nebo pobytová zóna. Navrhujeme proto alternativně: 

a) odsunout bloky A-II.5 a A-II.6 do souvisle stejného odstupu od trati, jako je tomu              
na severním konci bloku A-II.6, nebo 

b) vést cyklotrasu do centrálního parku v prodloužení ulice Šimáčkovy a podél bloku A-II.5             
ponechat stávající odstup. 

C.2.3 Cyklistickou trasu podél trati na Kladno před Výstavištěm vést přesmykem přes ulici             
U Výstaviště v místě stávajícího (i ve studii uvažovaného) přechodu pro chodce.  

C.3 Čtvrť „A“ Letná - mezi tratěmi  
Komplikovaný prostor podjezdu ulice U Výstaviště a okolí ulice Na Šachtě považujeme ve studii za               
poněkud nešťastně řešený zejména s ohledem na dopravní souvislosti v okolí. Dopravní řešení             
navržené ve studii nenabízí možnost snížení průjezdu ulicemi U Výstaviště a Dukelských hrdinů             
a zklidnění cenného prostoru před Výstavištěm (a v souvislostech i Strossmayerova náměstí). To            
by bylo možné díky převedení většiny dopravního toku v ulicích U Výstaviště, Strojnická             
a Dukelských Hrdinů do ulic Bubenská a Veletržní, k čemuž je ale třeba odpovídajícím způsobem              
dimenzovat ulice Na Šachtě a Bubenskou.  

Prostor před Výstavištěm si žádá řešit podrobnější studií, což návrh studie Bubny-Zátory správně             
reflektuje. Doplňujeme k tomu, že je vysoce žádoucí minimalizovat v ulici U Výstaviště tranzitní              
dopravu, což v podstatě znamená řešit i křižovatku ulic U Výstaviště a Na Šachtě tak, aby prioritní                 
směr dopravy od Trojského mostu byl veden do ulice Na Šachtě a dále do Bubenské. 

Významnou bariérou v řešené oblasti jsou železniční trati na Kladno a Kralupy nad Labem. Trať               
na Kladno je vedena viaduktem, což snižuje její bariérové působení. Trať na Kralupy může být              
lokálně přizvednuta v místě přemostění ulice U Výstaviště o cca 3 metry, čímž se výrazně zlepší                
možnosti dopravního i urbanistického řešení této lokality. Toto přizvednutí bylo dle našich informací             
v minulosti prověřováno a SŽDC je schopná na ně přistoupit.  



C.3.1 Žádáme přeřešit oblast přemostění dráhy na Kralupy nad Labem přes ulici            
U Výstaviště přizvednutím železniční trati o cca 3 metry. (odůvodnění viz úvod k C.3) 

C.3.2 Žádáme obousměrné vedení automobilové dopravy ulicí Na Šachtě, doplněné dílčím           
zklidněním ulice U Výstaviště. K argumentu přílišnou blízkostí křižovatky s ulicí Plynární            
konstatujeme, že prostorové podmínky jsou zde dostatečné pro řešení ve více jízdních pruzích,             
a to zejména v případě, že odbočení do ulice U Výstaviště bude minoritní a bude se dít víceméně                 
pouze s tramvajemi. Lze dokonce uvažovat o vedení IAD ve směru od Výstaviště do Partyzánské               
ulice pouze ulicí Na Šachtě. 

C.3.3. Žádáme, aby zadání podrobnější studie řešení prostoru před Výstavištěm (kterou           
územní studie Bubny-Zátory předpokládá) zahrnovalo prověření možnosti dopravního        
zklidnění ulice U Výstaviště včetně případného omezení průjezdu tranzitní IAD. 

C.3.4 Žádáme nahradit okružní křižovatku Bubenská – Na Šachtě průsečnou (viz obr.), případně             
signalizovanou. Toto řešení nabízí lepší využití veřejného prostoru a dovoluje případně i menší             
ustoupení stavebních bloků. 

 

C.4 Čtvrť „B“ Holešovice - jižně od Dělnické 
C.4.1 V koridoru ulice Argentinské žádáme v celé délce zajistit prostorovou rezervu pro             
případné doplnění tramvajové trati, a to jmenovitě rozšířením středního výsadbového pásu na            
cca 8 metrů. Pro ten účel je třeba rozšířit navržený uliční profil na 40 nebo více metrů. Koridor                  
tramvaje v Argentinské reflektuje výhledovou možnost zřízení tramvajové trati ulicí          
V Holešovičkách, přes most Barikádníků a napojení na kolmé trati v ulicích Dělnické nebo Jateční. 

C.4.2 V Argentinské ulici severně od Jateční dále navrhujeme nahradit uvažované jednosměrné            
cyklopásy obousměrnými cyklostezkami v šířce cca 2,5 m (viz obr.). Důvodem je obtížná možnost              
příčného křížení komunikace, vlivem čehož je pro místní cyklistickou obsluhu potřeba mít stezky po              
obou stranách obousměrné. 



 

C.4.3 Navrhujeme prověření možnosti vést prostorovou rezervu pro tramvaj do ulice Jateční ulicí             
Za Viaduktem. Dojde tím ke zmírnění oblouků a zkrácení tramvajové trati. 

C.4.4 Upozorňujeme, že zákres dopravního řešení v ul. Argentinské neodpovídá popisu           
dopravního řešení pro cyklisty na str. 86, kde jsou uvedeny vyvýšené (tzv. „dánské“) pásy. Vzorový               
profil ulice na str. 60 pak obsahuje nesmyslné vedení vyvýšeného pásu před parkujícími auty.              
Tento profil je třeba opravit tak, aby vyvýšené cyklopásy vedly až za parkujícími vozidly, vhodněji               
ale změnit řešení pro cyklisty dle připomínky C.4.2 výše. 

C.4.5 Navrhujeme odstranit dvojitou serpentinu z ulice Argentinské do ulice Za Viaduktem, která je              
z hlediska bezpečnosti a koneckonců i plynulosti dopravy nepřijatelná, a posunout hranice            
stavebních bloků tak, aby byl možný přímý průjezd do ulice Za Viaduktem, jako je tomu dnes. 

C.4.6 Zcela chybí vazba od prostoru východně od nádraží Bubny na nábřeží. Jedná se              
o významnou pěší spojnici i součást nadřazené cyklotrasy A6 podle celoměstského systému.           
Vazbu je vhodné doplnit i jako místní pěší propojení od nádraží Bubny na nábřeží. 

C.4.7 V případě, že vazba dle C.4.6 nebude zřízena, je třeba řešit vazbu cyklistické dopravy po                
severní straně Bubenského nábřeží mezi ul. Za Viaduktem a Argentinskou v maximálním komfortu,             
tj. nejlépe v přidruženém prostoru. 

C.4.8 V ulici Argentinské mezi Bubenským nábřežím a Jateční musí být zřízena obousměrná             
cyklistická vazba. Navržený cyklopruh ve směru jízdy pak musí být řešen buď jako obrubou              
oddělený „dánský“ pás nebo jako cyklostezka v přidruženém prostoru. 

C.4.9 Cyklopruh v ulici Za Viaduktem řešit jako samostatný jednosměrný cyklistický pás dle             
kap. 4.7 TP 179 (tzv. „dánský pás“), minimálně v šířce 1,5 metru. Doporučujeme zvětšit šířku              
uličního profilu, který se oproti současnému stavu dokonce zužuje. 

C.4.10 Cyklistický koridor východně od nádraží Bubny mezi Bubenským nábřežím a Dělnickou je             
součástí nadřazené trasy A6. Je třeba jej řešit jako vyhrazenou stezku oddělenou od pěšího              
provozu a to zejména v průchodu přednádražním prostorem.  

C.4.11 Cyklistický koridor východně od nádraží Bubny je při ulici Dělnické třeba napojit přímo na               
pokračující stezku podél železniční trati, bez zbytečných přesmyků. 

C.4.12 Chybí přechod přes Argentinskou v prodloužení ulice Tusarovy do uvažované pasáže            
a dále směrem k nádraží. Jedná se o přímou pěší vazbu v podstatě mezi dvěma ulicemi, absence                



přechodu zde zhoršuje pěší dostupnost uvažovaného obchodního centra od stávající zástavby,           
půjde o místo, kde se bude spontánně přecházet s rizikem nehod.  

C.5 Čtvrť „B“ Holešovice a čtvrť „C“ Zátory (jižně od Plynární) 
Severojižní ulice podél centrálního parku a dále ulice Rajská byly v zadání chápány jako              
bezmotorové spojnice obou nádraží (podrobněji viz připomínka E.2). Studie to akcentuje velmi            
nedostatečně, navržené dopravní řešení v podstatě ignoruje požadavek na vytvoření místní           
bezmotorové osy (podrobněji viz připomínka E.2). V souběhu s centrálním parkem by navržené             
zklidnění propojilo lépe park s navazující zástavbou, úzkému bloku stávající ulice Rajské mezi             
objekty škol pak i jednosměrné vedení IAD vysloveně škodí. V profilu je pak navíc obtížné vést                
obousměrně bezmotorovou trasu. 

C.5.1 Žádáme upravit ulici Rajskou a její jižní pokračování podél centrálního parku            
do podoby zklidněné či bezmotorové ulice, včetně vedení místní cyklotrasy. Navrhujeme proto: 

I. Ve stávající Rajské ulici mezi ul. Železničářů a Plynární zřídit pěší zónu s povolenou jízdou               
kol, případně s možným vjezdem dopravní obsluhy do jižní části bloku. V každém případě              
musí být zajištěn obousměrný průjezd cyklistů.  

II. Prodloužení ulice Rajské jižním směrem po centrální park řešit jako zklidněnou ulici,            
optimálně v režimu pěší nebo obytné zóny, v nejhorším případě zdůrazněním místní            
cyklotrasy doplněním ochranných cyklopruhů do relativně málo frekventované ulice. 

III. Ulici na východní straně centrálního parku řešit jako zklidněnou ulici, optimálně v režimu             
pěší nebo obytné zóny a nebo alespoň minimalizovat v ulici provoz a počet parkovacích              
stání, a vést místní cyklotrasu buď jako integraci v relativně klidném HDP, nebo jako              
parkovou cyklostezku při jeho západní straně.  

IV. Severně od ulice Plynární postupovat obdobně jako v bodě II.  

C.5.2 Je třeba zajistit místní vazbu cyklistické dopravy parkem od prodloužení ulice U Průhonu              
směrem k ulici Strojnické.  

C.5.3 V dopravním schématu je ulice Dělnická zakreslena způsobem odlišným od příčného profilu             
na s. 62. Studie by měla jednoznačně potvrdit řešení s cyklopásy a automobilovou dopravou              
v tramvajovém pásu. 

C.6 Čtvrť „B“ Holešovice a čtvrť „C“ Zátory (okolí Argentinské) 
Zachování mimoúrovňového přemostění Argentinské ulicí Vrbenského je ve studii sporným          
momentem, který je v navrhované blokové zástavbě obtížné odůvodnit. Východozápadní          
dopravní spojnice kolmá na Argentinskou by totiž z oblasti nádraží Holešovice měla pokračovat             
spíše ulicí Jankovcovou než na Ortenovo náměstí, kde je v zájmu městské části východozápadní              
průjezd náměstím pokud možno eliminovat. Ulice Vrbenského mezi Argentinskou a Ortenovým           
náměstím pak může být řešena jako relativně zklidněná a v případě eliminace dopravního proudu              
na Ortenovo náměstí případně dokonce i jako jednosměrná.  

Nepříliš vhodné je zde i vytvoření úzkého bloku C.III-4 se souběžnou úzkou přeložkou ul. Bondyho               
znemožňující realizaci kvalitních cykloopatření na tímto koridorem navržené celoměstské         



cyklotrase A165, a s tím související zařazení zbývajících činžovních domů v ulici V Závětří do uliční               
čáry jejich zadní stranou včetně odstranění zbytku jejich dvorů. 

C.6.1 Žádáme, aby přemostění Vrbenského přes Argentinskou bylo ve studii navrženo ke            
zrušení a byla posouzena možnost přímého napojení z ulice Vrbenského do Jankovcovy            
formou šikmé průsečné křižovatky (obr.). Organizaci dopravy problémovou pro Ortenovo          
náměstí s cílem preferovat průjezd Jankovcovou lze řešit například i zjednosměrněním či            
zaslepením ulice Vrbenského z východní strany, což také zvětší stavební blok. Úpravou blokové             
struktury zde dojde k logickému vedení místní východozápadní spojnice mimo Ortenovo náměstí,            
zkrácení a zjednodušení příjezdu autobusů od mostu Barikádníků k metru. Trojice stavebních            
bloků C.II-4, C.III-4 a C.III-5 může být překonfigurována, případně nahrazena pouze dvojicí bloků             
s domy v ulici V Závětří umístěnými do vnitrobloku a napojenými pasáží. 

 

C.6.2 V koridoru ulice Argentinské severně od ulice Plynární je nezbytné zajistit            
prostorovou rezervu pro výhledové doplnění tramvajové trati směrem do ulice          
V Holešovičkách, a to jmenovitě rozšířením středního výsadbového pásu na cca 8 metrů.            
Společně s obousměrnými cyklostezkami (viz C.6.3) to znamená potřebu zvětšit šířku uličního            
profilu v tomto úseku na cca 40 metrů obdobně jako jižně od ulice Plynární (viz C.4.1). 

C.6.3 V koridoru Argentinské severně od Jankovcovy, tj. mezi mostem Barikádníků a první             
úrovňovou příčnou vazbou je nezbytné řešit cyklistickou dopravu (v návaznosti na řešení na mostě              
Barikádníků a návaznosti severně od něj) obousměrnými cyklostezkami, optimálně vyhrazenými          
v šířce min. 2,5 metru. 

C.6.4 V ulici Jankovcově východně od Argentinské bylo opomenuto vedení hlavní celoměstské            
cyklotrasy A165. Vzhledem k šířkovým poměrům a předpokládanému dílčímu převzetí intenzit zde            
je nezbytné zřídit cykloopatření, optimálně v podobě vyvýšených („dánských“) pásů. 

C.6.5 V Ulici Jankovcově západně od Argentinské a v navazujícím úseku ulice souběžné             
s Argentinskou bylo opomenuto vedení hlavní celoměstské cyklotrasy A165. Vzhledem k šířkovým           



poměrům a předpokládanému dílčímu převzetí intenzit zde je nezbytné zřídit cykloopatření,           
optimálně v podobě vyvýšených („dánských“) pásů. Požadavek na tato cykloopatření se vztahuje            
i na případnou přímou spojku do ulice Vrbenského před železničním nádražím, pokud by došlo             
k přehodnocení uliční sítě dle připomínky C.6.1, v ní by to ale vlivem příznivějších šířkových              
poměrů bylo případně jednodušší. 

C.6.6 Nedojde-li k přehodnocení uliční sítě dle připomínky C.6.1, je nezbytné, aby cykloopatření             
v ulici Vrbenského byla v celé délce řešena „dánskými“ pásy v šířce odpovídající předpokládaným             
intenzitám.  

C.6.7 Nedojde-li k přehodnocení uliční sítě dle připomínky C.6.1, je nezbytné zajistit takový profil              
prodloužení ulice U Pergamenky k železniční trati, aby zde bylo možné zřídit přinejmenším             
vyhrazené cyklopruhy (lépe „dánské“ pásy).  

C.7 Čtvrť „C“ Zátory v okolí stanice metra Nádraží Holešovice a čtvrť „D“ 
C.7.1 V ulici Vrbenského ve výstupních zastávkách VHD žádáme řešit průjezd cyklistů bezkolizně             
mimo výstupní zastávky VHD, buď objezdy zastávek, nebo překřížením vjezdů a výjezdů do             
zastávkových zálivů cyklopruhem, který ale bude v prostoru zastávky stavebně oddělený od zálivu. 

C.7.2 Průjezd cyklistů po východní straně bloku C.III-7 by měl být obousměrný. Jedná se              
o logickou návaznost z ul. Rajské a severojižní centrální třídy k nádraží. V nástupních zastávkách              
je patrně třeba vést cyklisty obousměrně východně od autobusů. 

C.7.3 Podchod pod nádražím Holešovice k Vltavě je třeba řešit současně i jako cyklistický průjezd               
k nábřeží a přístavišti. Jedná se o logickou místní trasu.  

C.7.4 V křižovatce ulic Plynární a Rajské posunout západní přechody ze zastávek tak, aby sloužily               
jako přímá příčná vazba v ulici Rajské.  

C.7.5 V křižovatce ulic Plynární a Železničářů doplnit příčnou vazbu pěší a cyklistické dopravy. 

C.7.6 Z ulice východně od nádraží, sloužící k odstavům BUS (prodloužení Jankovcovy), doplnit             
přechod na jižní chodník k bloku C.III-4, současně jako cyklistické propojení od nádraží přímo do               
Jankovcovy. 

C.7.7 V ulici východně i západně od nádraží sloužící k odstavům BUS (prodloužení Jankovcovy až               
k Partyzánské) je třeba zajistit obousměrný průjezd cyklistů. 

C.7.8 Doplnit požadavek na pasáž navazující za Plynární ulici na ulici Za Papírnou a propojující ji                
se severojižní ulicí mezi bloky C.II-1 a C.II-2. 

C.7.9 Vedení cyklistické dopravy v ulici Plynární je vhodné řešit stavebně oddělenými („dánskými“)             
pásy, současně s tím v úseku mezi ul. Partyzánskou a Za Papírnou ponechat vedení IAD               
obousměrně v tramvajovém pásu. 



C.8 Čtvrť „C“ Zátory západně od Partyzánské 
Do západní části Zátor (oblasti bývalé elektrárny) částečně zasahuje výše připomínkované řešení            
podjezdu ulice U Výstaviště, respektive výše vznesený návrh na přizvednutí železniční trati (C.3.1),             
které by zde končilo přibližně v místě stávajícího mostu přes ulici Za elektrárnou.  

C.8.1 Navrhujeme přehodnocení severní ulice vedené podél železnice k nádraží Holešovice           
a doporučujeme její zrušení přimknutím stavebních bloků těsně k tělesu dráhy, a to             
přinejmenším za bloky C.IV-4 až C.IV-8. Ulici vnímáme jako problém spíše z hlediska kvality              
veřejného prostoru než dopravy. Jedná se o jedno z mála míst, kde se studii nedaří eliminovat či                 
do městské struktury začlenit „mrtvou stěnu“ vysokou několik metrů (a navýšenou ještě o PHS),              
která zde v každém případě bude existovat.  

Vzhledem k absenci nutných dopravních vazeb je zde vhodnějším řešením přimknutí bloků až             
k trati a začlenění ulice do stavebních parcel. Ke stěně se mohou přimykat zadní trakty budov,               
garáže či technické zázemí, nebo bude stěna alespoň veřejně nepřístupná a nebude tak             
negativním estetickým a bezpečnostním faktorem. Současně tím dojde ke zvětšení stavebních           
bloků a tím dílčí kompenzaci jiných návrhů, které vedou ke zmenšení jejich plošného rozsahu. 

Tímto způsobem je také možné patrně zachránit památkově chráněnou vodárnu, která je územní             
studií určena k demolici, protože by poté nezasahovala do navrženého uličního profilu.  

C.8.2 V koridoru Partyzánské severně od Vrbenského, tj. mezi Trojským mostem a prvním             
významným křížením je nezbytné řešit cyklistickou dopravu (v návaznosti na řešení na Trojském             
mostě a návaznosti severně od něj) obousměrnými cyklostezkami, optimálně vyhrazenými v šířce            
min. 2,5 metru. 

C.8.3 Je nezbytné doplnit příčnou vazbu přes ulici Partyzánskou k severním koncům ostrůvků             
tramvajových zastávek. Půjde o nejkratší pěší spojnici mezi vlakem a tramvajemi do Troji a pěší               
vazba je zde tudíž zcela nezbytná.  

C.8.4 Navrhujeme doplnit do studie vazby cyklistické dopravy od páteřní nábřežní trasy A1 na              
Trojský most alespoň dle současného stavu, lépe ale s přeřešením minimalizujícím podélné            
sklony, a to zejména u panelové serpentiny. Optimálně včetně zapojení jižního pilíře zrušeného             
tramvajového mostu (tzv. „Rámusáku“) jako vyhlídky. 

C.8.5 Vytvořit podmínky pro obsluhu západních Zátor veřejnou dopravou, a to vyhrazením místa             
pro autobusové zastávky a prověřením možností vedení autobusové linky od stanice metra            
Nádraží Holešovice, s možností a) ukončení blokovou smyčkou v oblasti C.IV-7, nebo            
b) pokračování ul. Za Elektrárnou směrem do Stromovky. 

  



D Bydlení 

Stojíme v bodě, kdy je třeba zabránit tomu, aby Praha promeškala šanci vytvořit progresivní              
a moderní čtvrť, zejména pokud zanechá transformační plochu z velké části v rukou rozhodování             
developerů v mezích navržené regulace. 

D.1 Revize poměru bydlení a pracovních míst 

Studie ve svém návrhu vytváří prostor pro příliv 25 000 nových obyvatel (z nichž bude velmi                
pravděpodobně maximálně 70-80 % v pracovně produktivním věku) a vytvoření 29 000 pracovních             
míst. Tento poměr je z dlouhodobého hlediska – vzhledem k celkové situaci na trhu s bydlením –                 
neproduktivní a bude mít negativní dopady, které mají za stávajících podmínek potenciál bytovou             
situaci v Praze pouze zhoršit. Dlouhodobá nerovnováha může být umocňována současnými           
trendy, kdy nové byty ve velkém počtu nakupují zahraniční obyvatelé (cca 25 % nemovitostí) a kdy                
zhruba čtvrtina všech bytů funguje pro nakupujícího jako investice do budoucna.  

Inkluzivní čtvrť s potenciálem spoluřešit bytovou situaci ve městě musí nabízet více míst k bydlení               
než míst pracovních. Negativní bilance bude mít ve vztahu k celku města budoucna pouze takový               
efekt, že nedostatek bytů na trhu s bydlením pouze poroste.  

Navrhujeme proto, aby celkový počet ploch určených k bydlení byl navýšen tak, aby tato              
záporná bilance s celkovým dokončením stavby nevznikla a aby byl nově navrhovaný počet             
pracovních míst řádně obhájen prostřednictvím analýzy výstavby a situace nebytových          
a administrativních prostor na území hlavního města Prahy. 

D.2 Vytvoření socio-demografické studie potřebnosti bydlení 

Tato připomínka souvisí s připomínkou D.1. I když to není podmínkou studie, je třeba naléhavě               
řešit socio-demografii čtvrti i celého hlavního města. Nejasná budoucí socio-demografická struktura           
nové čtvrti vyžaduje proaktivní řešení. Studie musí být připravena na současné i budoucí potřeby              
Prahy i metropolitního regionu v oblasti bydlení. V Praze se prosazuje tzv. nová socio-prostorová              
segregace, která mimo gentrifikace čtvrtí jako jsou Letná i Holešovice, přináší i parciální migrační             
saldo. Jinými slovy, i když počet obyvatel Prahy stoupá, signifikantní odliv „původních“ obyvatel             
Prahy (zhruba 6000 ročně) v posledních letech pokrývá příliv osob přicházejících ze zahraničí             
(Přidalová a Ouředníček 2017). 

Současná Praha je zmítána ve víru neregulovaného rozvoje. Turbulentní tlak se projevuje            
především ve formě nedostatku bytů, stoupání cen nemovitostí i nájmů, nedostatečného spektra            
specifikace bytů (zejména těch malometrážních či bytů v režimu dostupného a sociálního bydlení)             
a nedostatku městem vlastněných rozvojových a transformačních ploch. Situaci prohlubuje zužující           
se bytový fond ve správě města a městských částí (v současnosti cca 5 % bytů v Praze). Městský                  
bytový fond je proto do budoucna nutné stabilizovat a rozšiřovat, tak aby se Praha svojí bytovou                
politikou v dlouhodobém horizontu alespoň přiblížila městům jako je Vídeň či Barcelona. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby nejpozději před schválením územní studie byla            
pořízena socio-demografická studie. Tento dokument zanalyzuje potřebnost bydlení v celé          
Praze i ve vztahu k nově vznikající čtvrti Bubny-Zátory. Tuto měkkou a prediktivní složku              



plánování do budoucna kvůli naléhavému stavu bytové krize v našem hlavním městě nelze             
obcházet. Proces vytváření podkladů pro budoucí územní řízení v oblasti Bubnů-Zátor je            
v tomto ohledu nebývalou možností, jak plánovat město informovaně vzhledem k potřebám           
populace. 

D.3 Definice a záruky vzniku dostupného bydlení  

V zadání studie je uvedeno, že důležitá část bytového fondu má být určena pro tzv. dostupné                
bydlení. 

„Návrh bude umožňovat širokou škálu nabídek bydlení od sociálního a dostupného bydlení 
v menších bytech po bydlení ve vyšším standardu.“ 

Tato specifikace je velmi těžko uchopitelná, není nijak definováno, co přesně se dostupným             
bydlením uvažuje.  

I když to nemůže být předmětem studie, žádáme, aby jejím doplňkem bylo i jasné stanovení               
toho, co hlavní město Praha i MČ Praha 7 pod pojmem „dostupné bydlení“ uvažuje, tak aby                
bylo naplnění tohoto požadavku během územního řízení jasně vymahatelné.  

  



E Veřejný prostor 

E.1 - Vlakové těleso v centrálním parku 

Ze znění koncepce návrhu vzniká nebezpečí, že Kralupská trať v místě Centrálního parku vytvoří              
bariéru: „Na úsecích, které nejsou v přímém kontaktu se zástavbou a nepředpokládá se             
intenzivnější využití uličního prostoru, je lépe železnici nechat na kolmém valu (zdi), která nevytvoří              
nebezpečné a nehlídané temné prostory.“  

Městotvorné řešení vyžaduje tento jednostranně uzavřený reziduální prostor podél zdi pod           
vlakovou tratí proměnit v místo pro volnočasové a umělecké aktivity, pokud to technické             
parametry řešení umožní. Je to také v souladu s návrhem přizvednutí tělesa trati, díky              
čemuž v prostoru zdí pod tratí mohou vzniknout nebytové prostory k využití například pro              
kavárny, komunitní aktivity nebo umělecké dilny. Tyto prostory samozřejmě musí být           
napojeny na bezmotorovou komunikaci vedoucí podél tělesa vlakové trati. Tento návrh je            
v souladu se strategií Prahy 7 vytvořit na některých částech svého území tzv. Art District              
a může přiléhavě oživit i prostor centrálního parku. 

E.2 – Severní část nové severojižní třídy jako pěší zóna 

Nová centrální severojižní ulice, vedoucí po východní straně centrálního parku od ul. Rajské             
po Bubenské nábřeží, má v návrhu podle slov autorů mít charakter nově navržené městské třídy.              
Svým vedením a umístěním má potenciál stát se živou tepnou čtvrti, která díky ozeleněnému              
charakteru a přiléhajícímu centrálnímu parku bude představovat frekventovaně využívané         
pobytové místo. V souladu s principy města pro lidi (Gehl 2000) a vytváření pozitivní identity místa                
(Lynch 1995) je důležité, aby tato pobytová oblast byla striktně oddělena od individuální             
automobilové dopravy. Pokud v ulici zůstane IAD v pohybu i v klidu, bude šířka pěších komunikací                
přiléhajících k této severojižní třídě na východní straně od průpoje Veletržní/Dělnická směrem            
k severu až po Železničářskou ulici nedostačující a nebudou splněna kritéria pro aktivní využití             
parteru.  

V souladu s principy designování města pro lidi, proto navrhujeme aby část nové             
severojižní ulice mezi ulicemi Veletržní/Dělnickou a Železničářů byla vyňata z uliční sítě pro             
IAD a stala se pěší zónou, čímž bude dosaženo především těchto pozitivních efektů: 

1. Z ulice se stane živá pěší zóna přímo propojená s centrálním parkem s možností              
jejího využití v celém uličním profilu. Vzniká tak potenciál na vytvoření           
identito-tvorného prostoru, který v holešovickém meandru nemá obdoby a může          
vytvořit důležitý ekonomický i kulturní uzel v dobře dostupné části Prahy. 

2. Bude možné centrální park propojit s přilehlou zástavbou i prostřednictvím          
odstiňující zeleně, která bude mít pozitivní dopad na obyvatelnost místa, zejména           
pak v teplých měsících kalendářního roku. 

Dopravní aspekt daného místa a navržených změn popisujeme výše viz C.5. 



E.3 Šířka centrální severojižní třídy je v nesouladu s Pražskými          
stavebními předpisy. 
Severojižní ulice spojující Argentinskou ulici s okolím stanice metra Nádraží holešovice je v územní              
studii definována jako městská třída. Pokud má být skutečně třídou, její šířkový profil (20 m)               
neodpovídá regulativu uvedenému v Pražských stavebních předpisech (PSP), který je pro městské            
třídy stanoven na 24 m. Se zachováním 20 m šířky ulice lze souhlasit pouze v případě, pokud                 
budou kladně vyhodnoceny připomínky E.2 a C.5, žádající vznik bezmotorové zóny v severnější             
části této ulice. 

Pokud bude připomínka E.2 zamítnuta, požadujeme rozšíření uličního profilu této městské           
třídy tak, aby byl v souladu s PSP. Toto rozšíření nesmí být činěno na úkor rozlohy                
centrálního parku. 

  



F Adaptace na klimatickou změnu 

F.1 Nutnost posouzení větrného proudění ve vztahu k celému komplexu 

Dle poznatků o proudění vzduchu ve vztahu k vytváření závětrných vírů a koncentraci COx              
v uličních kaňonech víme, že míra odvětrávání odvisí od poměru výšky budovy (H) a šířky uličního               
profilu (W). V tomto ohledu jsou především vedlejší komunikační síť a návrhy šířky ulic navrženy               
vzhledem k proporcím jednotlivých stavebních bloků nedostatečně. Poměr H/W je v případě            
problematicky orientovaných ulic vyšší než 1, závětrné víry nezávislé na hlavním proudu přitom             
vznikají již od poměru 0,7 (Oke 2001). Lze tedy očekávat, že v rámci území zejména na závětrných                 
stranách nebude dostatečně fungovat princip proudění vzduchu. 

„Vlivem složité struktury turbulentního proudění v městské zástavbě dochází v ulicích k zadržování             
různých nebezpečných látek, které mohou poškozovat zdraví lidí pohybujících se přímo na ulici či              
na chodníku nebo cestujících v dopravních prostředcích. Znečišťování ovzduší přímo v uličních            
kaňonech může samozřejmě také ohrozit zdraví obyvatel přilehlých domů.“ (Kukačka 2009) 

 

Zdroj: Oke T. R. (2001): Boundary Layer climates, Routledge, Cambridge. 

Proto navrhujeme, aby pro potřeby studie, ještě před jejím schválením, byla vypracována            
analýza vzdušného proudění v lokalitě, tak aby mohlo být posouzeno, nakolik je současný             
návrh uliční struktury ve vztahu k zástavbě dostatečný. Pokud současný návrh neobstojí, je             
nutné náležitě snížit podlažnost stavebních bloků a rozšířit uliční profily (viz sekce C). 

F.2 Navýšení koeficientu zeleně 

Oproti platnému územnímu plánu v územní studii Bubny-Zátory ubylo zeleně. Současný návrh            
oproti ÚP dokonce představuje pouze 30 %. Jedním z dílčích způsobů mitigace dopadů působení              



skleníkových plynů a ochlazování města je vysazování stromů. Mimo výroby kyslíku spotřebou            
CO2 tak navíc například hustě ozeleněné prostory (např. panelových sídlišť) v posledních letech             
vykazují v tropických dnech až o několik stupňů nižší teploty než širší centrum města              
(https://interaktivni.rozhlas.cz/horko-v-brne/). 

V souladu s připomínkami A.1 a A.2 proto navrhujeme, aby byla zeleň umístěna ve čtvrti do                
míst, kde dojde k redukci zastavěných ploch. 

F.3 Nedostatečná záruka vytváření zelených střech 

Územní studie nejasně stanoví umístění zelených střech: „Pokud to tvar střechy navržených budov             
umožňuje, požaduje se, aby byla střecha řešena jako zelená s přirozenou retencí pro dešťové              
vody.“ Tato formulace je podle našeho názoru nešťastná, neboť nestanovuje pro umístění            
zelených střech jiné kritérium, než je technicko-architektonické provedení jednotlivých budov.          
Studie může potřebu zelených střech vymezit daleko striktněji, zejména pokud přihlédneme k            
aktuálnímu požadavku Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy v dohledné době            
připravit podklady pro legislativní požadavky na zavádění zelených střech a fasád přímo do             
Pražských stavebních předpisů (s. 63). 

Požadujeme, aby podmínka zelených střech v lokalitě byla stanovena procentuálně na           
jednotlivé stavební bloky. Tyto procentuální poměry musí být stanoveny odborníkem na           
environmentální dopady budov a projevy klimatických změn ve městě. 

F.4 Vytvoření posouzení agregovaného vlivu studie na životní prostředí 

Vzhledem ke všem předchozím připomínkám a s vědomím, že je třeba počínající klimatickou             
změnu neodkladně řešit a redefinovat kritéria pro města obyvatelná i ve zbývající části 21. století,               
navrhujeme, aby před schválením studie byla vytvořena studie posuzující agregované vlivy           
celku návrhu na životní prostředí. 

https://interaktivni.rozhlas.cz/horko-v-brne/

