
Do měst se stěhuje stále více lidí - a čím dál důležitější 
jsou i z hlediska ekonomiky, vzdělání či inovací. Proto 
je potřeba pečlivě zvážit a následně určit místa, kde 
by se rozvoj města měl v budoucích letech odehrávat. 
Metropolitní plán tak vymezuje oblasti vhodné pro 
vznik kvalitních městských čtvrtí, ale i místa pro 
produkční areály či nové parky. 
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„Město Praha je zárukou hospodářské prosperity České Republiky. Aby jej jako 
místo příležitostí a prosperity vnímali jak stávající, tak budoucí obyvatelé, 
je třeba s potenciálem tak krásného města, jakým Praha bezesporu je, dobře 
hospodařit,“ říká Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy. 
Praha je jedním z deseti nejbohatších regionů EU. Aby si tuto pozici hlavní 
město udrželo, je třeba, aby v rámci péče o svůj hospodářský rozvoj mělo 
k dispozici i dostatek ploch pro rozvoj územní. „Pro vytvoření krásného, 
ekonomicky prosperujícího a přívětivého města je důležité zamyslet se nad tím, 
kde má město nevyužitý potenciál. Proto jsme zpracovali rozsáhlou analýzu 
všech dostupných ploch a zjistili jsme, ve shodě s celoevropským trendem, že 
ekonomicky i ekologicky nejvhodnější bude soustředit se v příštích desetiletích 
na obnovu a přestavbu opuštěných či nevyužívaných území. Mám na mysli 
zejména areály bývalých průmyslových závodů či nákladových nádraží. Právě 
zde by mohly vznikat kvalitní nové městské čtvrti s dostatkem dostupných bytů 
i pracovních příležitostí,” doplňuje Hlaváček. „To, zda se postupná proměna 
v příjemné nové městské čtvrti podaří, však nezáleží pouze na Metropolitním 
plánu. Bude to teprve výsledkem odpovědných rozhodnutí a společenské 
shody,” dodává.
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Analýzy a navrhovaný obraz Prahy Regulace Metropolitního plánu Praha [MPP]
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Transformační a rozvojové plochy města dále rozdělujeme dle 
velikosti, navrženého typu struktury a využití na 5 kategorií, 
přičemž ke každé kategorii se váže odlišný princip regulace:

1/ Mezery ve struktuře města a předměstí 
(malé zastavitelné plochy na okraji města, mající charakter 
proluk)
2/ Doplnění struktury města a předměstí
(doplnění stavebních bloků v místech, kde už je síť veřejných 
prostranství určena, nebo kde se dá jednoznačně definovat)
3/ Nové struktury města a předměstí
(zahrnuje největší transformační území, například Bubny, 
Nákladové nádraží Žižkov apod.)
4/ Plochy uvnitř modernistických struktur
(místa zejména pro doplnění veřejné vybavenosti a 
pracovních příležitostí na sídlištích) 
5/ Plochy produkce a infrastruktury
(tedy místa pro výrobní areály či areály veřejné vybavenosti)

•	 Specifická pravidla regulace jednotlivých ploch jsou 
uvedena v krycích listech lokalit.

Nejrozsáhlejší transformační a rozvojové 
plochy jsou doporučeny pro prioritní pořízení 
podrobnější dokumentace - Územního plánu 
vymezené části Prahy v měřítku 1:5.000.

Celkově Metropolitní plán definuje 6.200 ha ploch, na 
kterých se předpokládá budoucí změna. Z těchto ploch tvoří 
jednu třetinu území, vhodné k  proměně  v kvalitní parky či 
hodnotnou příměstskou krajinu, dvě třetiny (konkrétně 4450 
ha) se mají proměnit na plochy města.  

V místech, kde je žádoucí, aby se město rozvíjelo (brownfieldy, 
stará nákladová nádraží...) navrhuje MPP vyšší míru hustoty 
zalidnění - tak, aby zajistila efektivní využití finančních zdrojů. 
Naproti tomu rozvojové plochy na okraji města plán vymezuje 
pouze v minimálním rozsahu. Umožňuje zde i nižší míru 
zastavěnosti, především rodinnými domy.

Celkově byly plochy vymezeny tak, aby při jejich plném 
využití vznikly byty, ale i sociální, dopravní a technická 
infrastruktura pro přírůstek obyvatel o cca 450.000 lidí. 
Součástí bilancí Metropolitního plánu byl i výpočet množství 
pracujících zahrnující spádovou oblast příměstského regionu. 

Skutečný demografický přírůstek obyvatel bude sice 
pravděpodobně nižší, Metropolitní plán ale vytváří rezervu. 
Ne všechny plochy budou v praxi využitelné (například kvůli 
vleklým majetkovým sporům atp.). Rezerva je nutná, aby 
v budoucnu kvůli nedostatku ploch pro rozvoj nenastávalo 
skokové zvýšení cen bytů a dalších nemovitostí. Naplněnost 
plánu bude možné v budoucnu vyhodnocovat pomocí tzv. 
indexu využití, vázaného na jednotlivé lokality.

Dostatečný rozsah , připravenost  a dostupnost 
ploch je pro rozvoj města klíčový.

Dostupnost ploch

Pro každou transformační [T] a rozvojovou [R] plochu je určen 
jeden ze čtyř možných způsobů využití: 
obytné, produkční, krajinné, rekreační

Plochy [T] a [R] dělíme do 3 skupin:
•	 plochy otevřené krajiny (území určené k zalesnění, 

vzniku přírodních koupališť nebo sadů)
•	 plochy parků
•	 plochy města (pro vznik nových městských čtvrtí, kde je 

navržena změna stávající struktury)

Celosvětově lze sledovat trend stěhování 
obyvatel z venkova do měst. Dle analýz OECD 
bude do roku 2050 žít ve městech až 70% 
populace. Demografická prognóza vývoje počtu 
obyvatel, zpracovaná pro Prahu, předpokládá 
ve své střední variantě nárůst počtu obyvatel 
do roku 2050 přibližně o 250.000. Proto je už 
dnes důležité klást si otázku, kam tyto nové 
obyvatele umístíme. 

Kam tedy směřovat novou výstavbu?

Výsledek analýzy ukázal, že pro město je 
mnohem výhodnější soustředit svojí energii 
do transformačních ploch uvnitř města (staré 
továrny či nádraží), než do ploch rozvojových. 

V průběhu posledních desetiletí rostla Praha především do 
šířky. To s sebou přineslo mnoho problémů: na okraji města není 
dostatečně rozvinutá infrastruktura, denní cestování desetitisíců 
obyvatel do města způsobuje dopravní problémy, mizí cenné části 
zemědělské krajiny. Trend rozšiřování města do krajiny přetrvává 
v územním plánování hlavního města prakticky dodnes. Platný 
územní plán vycházející ze situace a myšlenkové základny 90. let 
navrhuje na okrajích Prahy velké množství zastavitelných ploch. 
A to navzdory skutečnosti, že existuje mnoho dosud nevyužitých 
rezerv uvnitř města.

Klíčovým úkolem Metropolitního plánu bylo nalézt  takové 
oblasti, kde by bylo možné realizovat kvalitní růst města, a to 
se zřetelem na efektivní využití finančních zdrojů. Proto byly v 
prvotní fázi zpracování Metropolitního plánu  seskupeny všechny 
plochy z dosavadních územně plánovacích dokumentací, na 
kterých bylo v uplynulých letech uvažováno o potenciálním 
rozvoji Prahy. Z celkových 7.660 ha zjištěných ploch byly 
následně vytipovány k hodnocení plochy větší než 5ha, tedy 
ty,  které zásadně ovlivní budoucí podobu Prahy. Posouzení bylo 
založeno na 6 kritériích (kompozice města, kompozice krajiny, 
majetkové poměry, potenciál zastavitelnosti a obsloužení 
technickou a dopravní infrastrukturou). 

Dle Metropolitního plánu je pro charakter nově 
budovaných čtvrtí zásadní vztah veřejných 
prostranství a nové zástavby.

Kvalitní město

Většina transformačních území je proto v Metropolitním 
plánu určena k zastavění městskou strukturou uzavřených  či 
polootevřených bloků (tzv. “hybridní strukturou”),  která je 
charakteristická  vyšší zastavěností a dostatečně propojenou 
sítí ulic, náměstí a veřejně přístupných parků. Významné 
budovy a lokální dominanty jsou navrhovány kolem 
krystalizačních bodů  či významných veřejných prostranství.   
Regulativy hybridní struktury vychází z principů blokového 
města a rozvíjí je tak, aby nově vznikající domy vyhověly 
současným i budoucím technickým a technologickým 
požadavkům pro novou výstavbu.

V největších transformačních a rozvojových plochách 
jsou veřejná prostranství určena parametricky tak, aby bylo 
možno v následných správních rozhodnutích, územních 
studiích či podrobnější plánovací dokumentaci (Územních 
plánech částí Prahy, Regulačních plánech) realizovat a 
vymezit detailněji budoucí strukturu zástavby. Parametrické 
hodnoty byly odvozeny ze stávajících struktur města.

Hranice zastavitelného území

Území doporučené pro prioritní vypracování ÚPčP

[R] plocha rekreační, produkční, obytná

[T] plocha krajinná, rekreační, produkční, obytná



Praha v zajetí hradeb

Ze sevření historického opevnění se Praha začala nadechovat až v 1. 
polovině 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu.

V rámci bývalých průmyslových předměstí 
(Smíchov, Vysočany, Libeň) se nacházejí opuštěná železniční a 

industriální  území, tzv. brownfieldy, vhodné k přeměně na plnohodnotné 
městské čtvrti.

Hafen City, příklad transformace bývalého přístavu v Hamburku, který do 
této části města přinesl nové byty, pracovní příležitosti ale i nové kulturní 

a školské stavby.

Anděl, Nový Smíchov je jedním z příkladů živého města, vzniklého v rámci 
bývalého průmyslového předměstí

Od středověku byla Praha kompaktním městem, vymezeným 
vůči okolní krajině pásem kamenných obranných hradeb. 

V polovině 14. století, za vlády císaře Karla IV. se plocha středověkého města 
zvětšila o 250 ha. Toto velkorysé rozvržení Nového města pražského odpovídalo 
významu sídla císaře Římské říše a stalo se dostatečnou rezervou rozvoje města pro 
dalších pět století. Praha zažila i období úpadku, k největšímu došlo kolem pol. 18.st. 
v důsledku vojenských nepokojů. Během krátkého půlstoletí klesl počet obyvatel 
Prahy zhruba na 20 tisíc. Na konci 18. století má tak Praha 80 tisíc obyvatel, což je 
ve srovnání s Vídní, s níž Praha co do významu soupeřila, třetinová hodnota.

Prostor vymezený velkorysým Karlem IV. uvnitř historického 
opevnění přestal dostačovat až v 1. polovině 19. století, v 
souvislosti s nástupem průmyslové revoluce.

 Za hradbami vznikají první manufaktury a průmyslové podniky. Na Smíchově 
se roku 1814 otevírá první továrna – Przibramova kartounka. Následují různé 
textilky, chemička Kinzelberger či Ringhofferova strojírna, karlínská Rustonka, 
strojírna Breitfeld, Vysočanský cukrovar. Rozvoj pražských předměstí je podmíněn 
vybudováním strategických vlakových spojení (do Vídně, Plzně a Bavorska, 
do Děčína, Drážďan a Berlína). V souvislosti s rozvojem města si jeho správci 
uvědomují nutnost zlepšování silniční sítě, potřebnost nových mostů ale i rozvoje 
městské veřejné dopravy. Vyzdvihnout lze zásluhy Karla Chotka, nejvyššího 
purkrabí, jehož zásluhou se Praha proměnila z 80 tisícového provinciálního města 
na půlmilionovou moderní evropskou metropoli. Opevnění města postupně ztrácelo 
všechny své původní funkce. O možnosti vzniku “zeleného pásu” obklopeného 
veřejnými institucemi na místě středověkých hradeb bylo  uvažováno zejména dle 
vzoru vídeňské Ringstrasse. V Praze byl však tento záměr limitován nedostatkem 
finančích prostředků při výkupu pozemků od armády.  V této době vznikl projekt 
městké třídy přibližně v prostoru dnešní severojižní magistrály. Realizovány z něj 
byly pouze některé významné instituce jako např. Národní muzeum a Státní opera. 

V průběhu  20. století se staly jednotlivé předměstské čtvrti a obce součástí  
hlavního města. Zásadní byl vznik „Velké Prahy“, kdy se Praha rozšířila o 38 
okolních obcí, v roce 1968 se připojilo dalších 21 obcí a v roce 1974 spolu s rozsáhlým 
územím přilehlé předměstské krajiny dalších 30 obcí.  

Zatímco centra měst v období socialismu trpěla nedostatečnou údržbou a 
degradací, řešil se nedostatek bytů v 60. a 70. letech výstavbou monofunkčních 
sídlišť. Ta byla v souvislosti s modernistickým modelem plánování měst zakládána 
na volných plochách na okraji města a zabírala rozsáhlá území do té doby 
zemědělsky obdělávané půdy. 

Sídliště utvořila kolem historického města prstenec (hradbu) 
modernistické zástavby, bez přímé návaznosti na starší čtvrti. 
Ve struktuře města tak vznikly dodnes citelné mezery.

Nedostupnost a kvalita bytů ve starých čtvrtích byla v době demokratických a 
hospodářských proměn společnosti jednou z příčin rozšíření dalšího z neblahých 
trendů vývoje města, tzv. urban sprawl (“sídelní kaše”). Vysídlení obyvatel do 
enkláv rodinných domků na okraj města mělo za důsledek nárůst individuální 
dopravy, která je dnes jedním z nejdiskutovanějších témat v Praze.  

V posledních desetiletích došlo v celoevropském měřítku k 
významné proměně plánování měst.

Kvalitní současné město je vrstevnaté a kombinuje pestrou škálu aktivit. Pro 
obyvatele úspěšných evropských metropolí je samozřejmostí dobrá dostupnost 
práce, kvalitní bydlení v  městských čtvrtích s udržovanými veřejnými 
prostranstvími, dostupnými parky a občanskou vybaveností. Tento potenciál v 
Praze v sobě skrývají především nevyužívané brownfieldy, ale i menší proluky ve 
stávající zástavbě města.

Návrh MPP byl vytvořen Kanceláří metropolitního plánu a dne 7. 6. 2016 byl  
na pokyn Rady hl.m. Prahy zveřejněn. Zveřejněný návrh MPP je aktuální k 31. 5. 2016 
a odpovídá verzi, kterou IPR Praha odevzdal pořizovateli, Odbor územního rozvoje 
MHMP. Zveřejněnou verzi MPP lze najít na www.iprpraha.cz/metropolitniplan. 
Jedná se o pracovní verzi a jejím zveřejněním ještě nezačíná proces projednávání 
ve smyslu §50 stavebního zákona. O začátku projednávání rozhodne pořizovatel. 


