
Na sídlišti bydlí více než jedna třetina obyvatel Prahy. 
Pokrývají zhruba 14% zastavěných ploch v hlavním 
městě. Jejich význam je tedy pro Prahu mimořádný. 
Metropolitní plán (i další projekty IPR Praha) 
chtějí napomoci zvýšení kvality života na sídlištích 
a zhodnocení jejich potenciálu. 
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„Privatizace bytů sice zabránila degradaci sídlišť, ale také jejich přestavbě 
i kultivaci prostranství mezi domy,“ říká Petr Hlaváček, ředitel IPR Praha. „Právě 
proto v Metropolitním plánu věnujeme velkou pozornost veřejným prostranstvím 
na sídlištích. Nazýváme je nově Park ve volné zástavbě. Už  samotný název 
ukazuje, že je vnímáme jako hodnotnou a nedílnou součást kompozice sídlišť 
i celého systému pražských parků,“ doplňuje Hlaváček. V rámci Metropolitního 
plánu je rozvoj v těchto plochách směřován k ochraně parků, ale také k doplnění 
dožívající občanské, rekreační i komerční vybavenosti. Vzhledem k žádoucí 
rozmanitosti obyvatelstva a vzrůstajícím nárokům na kvalitu bydlení je ideálem 
také doplnění sídlišť různorodější nabídkou bytů.
Analýza vývoje sociální struktury velkých pražských sídlišť mezi lety 2001 
a 2011, zpracovaná Sekcí strategií a politik IPR Praha, zkoumala 16 sídlišť 
s celkově 312 tis. obyvateli a porovnávala, jak se tato místa liší od ostatních 
částí Prahy. „Sídliště stále jsou sociálně stabilními oblastmi bydlení. Skladba 
obyvatel sídlišť je rozmanitá, což je žádoucí. Přesto z analýzy vyplynuly určité 
nepříznivé trendy,“ říká Michal Němec, jeden z autorů analýzy. Jde o úbytek 
obyvatel, stárnutí populace a nevýrazný progres vzdělanosti obyvatel – to vše 
oproti celopražskému růstu. Mezi jednotlivými sídlišti byla prokázána vysoká 
míra různorodosti, žádné ale nezaznamenalo nadprůměrně příznivý stav ani 
vývojový trend. Hrozícímu plíživému úpadku sídlištních celků se IPR Praha 
snaží zabránit.
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Park ve volné 
zástavbě
Nejdůležitějším nově definovaným prvkem 
modernistických struktur v Metropolitním 
plánu je park ve volné zástavbě.

 V každé lokalitě pak tento prostor vymezuje a stanovuje 
pro něj jasná pravidla. Park ve volné zástavbě je naplněním 
někdejšího ideálu bydlení v zeleni a v současnosti se z něj 
stala největší hodnota sídlišť – jejich zahrada. Součástí 
parku ve volné zástavbě jsou nejen travnaté plochy 
s dnes již vzrostlými stromy, ale také všechna parkoviště 
a příjezdové komunikace k jednotlivým domům. Regulace 
je nastavena tak, aby se plochy veřejných prostranství 
mohly kultivovat bez nutnosti změny plánu – a zároveň 
aby nebyl park ve volné zástavbě ohrožen nežádoucí 
výstavbou. Je zde tedy možné provádět krajinářské 
úpravy, umísťovat zpevněné cesty, hřiště, vodní prvky 
a drobnou architekturu. Dá se měnit i vedení zpevněných 
cest a umístění parkovišť, pokud zůstane zachován podíl 
nezpevněných a zpevněných ploch. 

Doplnění 
kompozice
Aby se sídliště vyhnula sociálním problémům, je nutné 
usilovat o rozmanitou skladbu jejich obyvatelstva. 
Ideálem tedy je doplnit sídliště o různorodější nabídku 
bytů i nové objekty občanské vybavenosti. Dostavby 
by se měly odehrávat ponejvíce v místech, kde sídliště 
zůstávají nedokončenou kompozicí. Pro umístění budov 
Metropolitní plán vymezuje určité plochy (většinou na 
nedokončených okrajích sídlišť), kterým zároveň stanovuje 
podmínky pro zastavění. Zastavění parku ve volné zástavbě 
je v maximální míře omezeno a je přípustné pouze za 
předpokladu, že by v dlouhodobé hledisku pomohlo zvýšit 
kvalitu života podstatné části obyvatel sídliště. 

Veřejná 
vybavenost
K dalšímu rozvoji pražských sídlišť by měla přispět 
i kultivace dožívajících budov veřejné vybavenosti. Ty 
mají vzhledem ke své poloze a dobrému napojení na 
městskou dopravu potenciál stát se jádry čtvrtí. Obnovená 
lokální centra mohou vytvářet pracovní příležitosti, ale 
i poskytnout místa pro komunitní setkávání a kulturní 
život. Z analýz pražských sídlišť vyplývá, že právě to dnes 
na sídlištích nejpalčivěji chybí. Metropolitní plán tato 
centra vymezuje a ponechává jim jistou volnost k přestavbě 
a ke kultivaci veřejného prostranství v jejich okolí. 

Analýzy a navrhovaný obraz Prahy Regulace Metropolitního plánu Prahy [MPP]

0 5 Km

Mapa rozložení sídlišť a parků ve volné zástavbě
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Prostupnost parkem ve volné zástavbě
 Prostupnost parkem ve volné zástavbě je zásadní vlastností 
stavebních bloků modernistických struktur, v Metropolitním 
plánu je vyzbnačena jako síť obslužných cest. Uspořádání této 
sítě může být změněno, ale vyznačená prostupnost musí být 
vždy zachována.

Transformace na sídlišti
 Transformačními plochami uvnitř modernistických 
struktur se rozumí plochy monofunkčních modernistických 
struktur, které zpravidla doplňují kompozici stávajících 
sídlišť. 
 V Metropolitním plánu vymezujeme dva typy těchto 
ploch. Zaprvé plochy center, kde je cílem dalšího rozvoje 
doplnění veřejné vybavenosti, služeb a pracovních 
příležitostí, případně i obytných domů, které by umožnily 
nutnou postupnou diverzifikaci obyvatel. Zadruhé plochy na 
okrajích stávajících sídlišť, kde je kompozici možné doplnit 
převážně o obytné domy.

Park ve volné zástavbě
 Park ve volné zástavbě omezuje stavební účely pro danou 
část stavebního bloku, a to tak, že limituje jejich využití 
i plošný rozsah. Umístění nových budov v Parku ve volné 
zástavbě je povoleno pouze ve výjimečných případech. Musí 
být vždy z dlouhodobého hlediska zdůvodněno rozvojem 
kvality života nezanedbatelné části obyvatel lokality 
a  celkovou koncepcí daného sídliště. Jedná se zejména 
o doplňování budov veřejné vybavenosti. 
 V parku ve volné zástavbě lze pro parkové úpravy umístit 
následující objekty: nové zpevněné cesty; nové odstavné 
plochy u  vymezených uličních prostranství a u nových 
propojení; krajinářské úpravy terénu; vodní prvky; lávky; 
umělecká díla; osvětlení; hřiště; herní prvky; drobnou 
(zejména zahradní) architekturu do 40m2 regulované 
plochy budovy; informační tabule apod. Stávající plochy 
lze reorganizovat, není však možné významně snížit podíl 
nezpevněných ploch.

Prstenec sídlišť na okrajích Prahy je 
neodmyslitelnou součástí města. Je vzdálený 
přibližně 6-10 km od centra a pokrývá cca 
14 % zastavěných ploch města. 
 Sídliště jsou území, která mají své kvality, ale 
i nevyužitý potenciál. Vštšina z nich nebyla nikdy 
skutečně dokončena — nerealizovány leckdy zůstaly 
především budovy veřejné vybavenosti. Metropolitní 
plán proto respektuje sídliště jako autorská díla, 
navrhuje však možnost je dotvořit v souladu s jejich 
charakterem a původními koncepcemi. 

Modernistický 
prstenec



Panelstory

V původních funkconalistických vizích autorů sídliště 
představovala volně rozestavěné domy mísící se s často poměrně 

rozsáhlými parkovými plochami s cestami pro pěší.

Sídliště Ďáblice — předobraz mnohých návrhů sídlišť byl utopický 
projekt „Zářícího města“ od Le Corbusiera.

První obyvatelé se stěhovali do zbrusu nových domů, stojících 
však uprostřed staveniště.

V současnosti se sídliště přibližují původním autorským záměrům 
o bydlení v parku se vzrostlými stromy.

Od konce 19. století...

Kvalita bydlení na sídlištích se od doby jejich vzniku ve většině případů 
zvýšila. První obyvatelé se stěhovali do zbrusu nových domů, stojících však 
uprostřed staveniště. Občanská vybavenost se dostavovala až s dlouhým 
zpožděním. Také trvalo mnoho let, než bylo možné díky vzrostlým stromům 
mluvit o sídlištích jako o bydlení v zeleni, jak si je jejich autoři představovali. 

Mnohé z původních urbanistických návrhů nebyly nikdy kompletně 
dokončeny, kvůli čemuž mohou některá z nich působit nedomyšleně. Soudobé 
zásahy do struktury sídlišť by proto měly víceméně navazovat na originální 
autorský koncept. Ideální by bylo, aby se sídliště dočkala jednotného řešení 
nejen veřejných prostor -  i samotné panelové domy opravovány podle 
společných pravidel. 

...po současnost
Kritika uniformní volné zástavby k nám dorazila se 
zpožděním teprve v 80. letech. Mnozí architekti se pak i přes 
omezené možnosti vyráběných panelových soustav pokusili 
v urbanistických konceptech sídlišť vrátit k tradičním 
městotvorným prvkům, jako jsou bloky, ulice nebo náměstí.

Fenomén sídliště se nezrodil v hlavách socialistických 
plánovačů. S představou velkých obytných celků přišli již 
utopičtí myslitelé 19. století. První skutečná sídliště pak 
začala vyrůstat mezi dvěma světovými válkami. Za jejich 
vznikem stála v první řadě potřeba vyřešit stálou bytovou 
nouzi. Sídliště tak od počátku měla především sociální 
rozměr. I proto se jejich tvůrci se stali především levicoví 
teoretici a architekti v čele s Le Corbusierem, stejně jako 
sovětští a němečtí avantgardisté. 

Experimenty s hromadnou bytovou výstavbou se setkaly s nadšenou odezvou 
i  v meziválečném Československu. Levicově orientovaná avantgarda v ní 
spatřovala jediné možné řešení stále se zvyšujícího počtu obyvatel ve městech. 
Solitérní domy v rozsáhlých zelených plochách měly všem lidem zajistit dostatek 
slunce a vzduchu. Sériová výroba prefabrikovaných dílů a typizace projektů pak 
měly celou novou výstavbu výrazně zrychlit a zlevnit. 

Politické a hospodářské podmínky pro uskutečnění snu o důstojném bydlení 
pro všechny se naskytly až po druhé světové válce. Na obou stranách železné 
opony se začala města nově plánovat podle funkcionalistických zásad. Na Západě 
souvisela výstavba velkých sídlišť především s obnovou válkou zničených měst 
a  akutní bytovou nouzí. Již v 60. letech se však na obytné celky snesla vlna 
odborné, ale i společenské kritiky. 

V Československu, stejně jako ve zbytku východního bloku, sídliště vznikají 
až od konce 50. let. Během následující dekády se díky svobodnější společenské 
a politické situaci podařilo realizovat ty nejzdařilejší obytné celky, jejichž 
urbanistické i architektonické řešení neztratilo na hodnotě. Počet nových bytů 
však rostl jen pomalu. Po událostech roku 1968 se režim rozhodl zavázat si občany 
tím, že pro ně postaví desetitisíce bytů ročně. Tlak na dodržování hospodářského 
plánu však způsobil, že z mnoha normalizačních sídlišť zůstaly jen odlesky 
původních modernistických vizí.

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. 


