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Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6 
 

Podklady pro žádost o změnu územního plánu. 
 
Návrh změny ÚPn HMP má podle Metodického pokynu k ÚPn HMP ve znění ze dne 1.11.2002 (čl. 4. Postup při 
podání podnětu na pořízení změny ÚPn HMP, odst. 3.2.) má obsahovat následující přílohy: 
 
A)  Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního a 

případně prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní 

plocha rozdělená po jednotlivých funkcích).  
B)  Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek 

nachází).  
C)   Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou 

(netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 měsíce.  
D)  Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných pozemků či staveb.  
E)  Snímek katastrální mapy.  
F)  Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu 

navrhované změny.  
G) Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis 
navrhované změny  
 
● Změna funkčního a prostorového uspořádání území: 
Popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích 
 
Smyslem navržené změny je umožnit přeměnu charakteru území z neprostupné a pro městskou část nepříliš 
přínosné enklávy skladů do formy živé městské zástavby. 
Městskou zástavbou se rozumí prostor, v němž lidé žijí, pracují i tráví volný čas. Prostor, jenž je dostatečně hustě 
osídlen, tak aby umožnil životaschopnost službám i obchodu. Prostor, jenž má vlastní občanskou vybavenost i 
plochy pro sport a odpočinek, a je tak soběstačný a nezávislý na jiných částech města. Prostor, jenž není ani 
mrtvým územím skladů (jako nyní) ani pouhou hromadnou noclehárnou, ale nabízí dostatek pracovních příležitostí 
ve službách, administrativě a obchodu. 
Přiložený návrh změny územního plánu vychází ze srovnání a průniku čtyř návrh jednotlivých členů odborného 
teamu. 
Základním prvkem návrhu je přeměna funkčního využití převážně na smíšenou a obytnou výstavbu. Tomu 
odpovídají funkční využití SV, SMJ  a OV, jejichž rozmístění vychází z charakteru navazujících čtvrtí. 
Nová čtvrť je komponována dostředně. V těžišti nové čtvrti i čtvrtí přilehlých je navržen centrální park, zakončený na 
okrajích náměstími.  
 
Vyznačeny jsou čtyři spojnice tohoto centrálního prostoru s okolními důležitými ohnisky: 
- s uzlem občanské vybavenosti sídliště Dědina (škola, obchodní centrum, kulturní centrum) 
- s křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice, kde je plánována stanice tramvaje a nachází se základní škola Vlastina 
- s oborou Hvězda (vstupní brána v Ledecké ulici a průhled na letohrádek) 
- s plánovanou stanicí Ruzyně železniční rychlodráhy Praha- Letiště-Kladno na ulici Drnovské 
Tyto spojnice jsou určeny převážně pro pěší a mají mít pobytový charakter, zatříděny jsou do funkce DU. 
 
Porovnáním statistických údajů o hustotě osídlení ve vyhledávaných čtvrtích a městech s  historickým vývojem, a 
srovnáním 4 soutěžních návrhů jsme došli k předběžnému návrhu hustoty osídlení 250 obyvatel na 1 hektar území.  
Této hustotě odpovídá přibližně počet 15 tisíc nových obyvatel, pro něž bude potřeba v území zajistit základní 
občanskou vybavenost, především základní školu a mateřské školky. Pro umístění nové základní školy byla 
navržena pozice v těžišti mezi třemi okolními školami (Ruzyně, Dědina, Vlastina), optimální z hlediska krátké 
docházkové vzdálenosti v rámci nové čtvrti, ale i díky sousedství centrálního parku. Velikost této plochy je 
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přiměřená cílovému počtu obyvatel. Školní budovy je možné stavět v závislosti na osídlování lokality vedle sebe ve 
dvou etapách. 
Mateřské školky jsou uvažovány v parteru smíšené nebo obytné výstavby a nejsou proto přesně lokalizovány. 
 
Na základě uvedené hustoty osídlení 250 obyvatel/ha, jež odpovídá poměru  HPP bytové funkční plochy vůči ploše 
území přibližně 1:1 , po přičtení přiměřeného množství nebytových ploch pro generování pracovních příležitostí a po 
odečtení navržených ploch zeleně a vybavenosti jsme dospěli k předběžnému návrhu míry využití území kódem E 
až G. 
Hranice funkčních ploch v návrhu změny územního plánu (příloha č.10) jsou orientační. Míra využití území byla 
orientačně propočtena z průměrných hodnot čtyř vybraných soutěžních návrhů a je tímto návrhem doporučena 
k dalšímu upřesnění v závislosti na konkrétní poloze. Přesné umístění funkčních ploch vůči pozemkové mapě, jejich 
velikosti i kód míry využití a další koeficenty je třeba řešit na základě podrobné koordinační urbanistické studie, jež 
bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci transformace řešeného území. 
Vznik této studie je nezbytným předpokladem pro další přípravu a uskutečnění změny územního plánu. 
 
Koncept a charakter zástavby - shrnutí 
1/ Řešené území by mělo mít formu městské zástavby o převládající výšce 4-5NP. Tato výšková hladina zástavby je 
orientační, pro představu z hlediska odhadu kapacit území.  Podlažnost a hustotu zástavby chápeme jako 
proměnnou. Dle urbanistických souvislostí se podlažnost může pohybovat v rozmezí cca 3 -7 pater.  
2/ Navrhovaná čtvrť by měla sloužit jako lokální centrum i pro přilehlé oblasti Dědina, Ruzyně a Liboc - viz. grafická 
příloha "Lokální centrum Ruzyně". 
3/ Klíčovým veřejným prostorem nové čtvrti tvaru polygonu bude  "Centrální park". Umístění parku by mělo 
odpovídat docházkové vzdálenosti max.  5-7 minut chůze od bydlení nově navrhovaného území. 
4/ Nová školská vybavenost je situována ve vazbě na "Centrální park". 
 
 

B) Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální 
území, ve kterém se pozemek nachází).  
 
Předmětné území v ploše cca 68 ha se nachází celé v katastrálním území Ruzyně.  
Seznam pozemků dotčených navrženou změnou územního plánu v řazení podle vlastníků je uveden v příloze . 
 

C)   Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou 

nebo právnickou osobou (netýká se orgánů státní správy, městských částí a hlavního města Prahy) ne starší než 3 
měsíce.  
 
Návrh změny je předkládán MČ Praha 6, povinnost předložit doklady se jí netýká. 
 

D) Zmocnění majitele pro navrhovatele, který není vlastníkem předmětných 
pozemků či staveb.  
 
Návrh změny je předkládán MČ Praha 6, povinnost předložit zmocnění vlastníka se jí netýká. 
 

E) Snímek katastrální mapy.  
 
Viz. grafická příloha č.2 
 

F) Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady 
dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny.  
 
●  Transformace - potřebnost 
Praha 6 je velmi vyhledávanou městskou částí kvůli kvalitnímu rezidenčnímu prostředí, množství zeleně a celkově 
kvalitnímu životnímu prostředí. 
Na západním okraji Prahy 6 v katastrálním území Ruzyně se nachází uprostřed obytných čtvrtí Dědina, Ruzyně a 
Liboc průmyslová a skladová zóna o ploše 68 ha.  
Tato enkláva skladových a provozních areálů tvoří neprostupný blok v délce takřka 1,5 km a šíři 0,6 km. 
Je zřejmé, že tato část města dnes po 70 letech rozvoje již definitivně patří do kompaktní městské zástavby a 
skladově - průmyslová funkce, umístěná uprostřed obytných čtvrtí není z dlouhodobého hlediska udržitelná ani 
vhodná. 
Stávající funkční vymezení (převážně VVA, VN, VS) neumožňuje začlenění tohoto území mezi okolní obytné části. 
MČ Praha 6 v roce 2010 zahájila přípravu územně plánovací dokumentace, která by umožnila čtvrť postupnými 
kroky humanizovat, zobytnit a zapojit do organismu města. Namísto uzavřené neprostupné skladové zóny by zde 
mohlo během několika dekád vzniknout druhotné, lokální centrum Prahy 6, jež by se mohlo stát domovem cca 15 
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tisíc obyvatel, vzniklo by zde cca 5 tisíc nových pracovních míst a celkově by došlo k oživení a zvýšení kvality 
životního prostoru celé městské části. 
 
Městská část Praha 6 vyvíjí od roku 2010 aktivity směrem k transformování skladového a industriálního území 
Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6. Nejprve v roce 2010 uspořádala veřejnou urbanistickou soutěž s cílem 
vyhledání urbanistické vize předmětné lokality a v roce 2011 zadala 4 vybraným teamům soutěžní návrhy 
dopracovat do stupně regulačních podkladů, jejichž sloučením a dopracováním vznikla tato dokumentace k žádosti 
o změnu územního plánu. 
Veškeré další kroky obce i vlastníků, směřující k budoucí transformaci skladového území Ruzyně jsou podmíněny 
uvedením územně-plánovací dokumentace do souladu s deklarovanými záměry obce. 
 
 

G) Zákres území, na kterém je změna navrhována do situace v měřítku 1 : 5 000 
nebo 1 : 2 000. 
 
Viz. grafická příloha č.5 
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1a. Seznam dotčených pozemků, s uvedením vlastníků a výměry: 
Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Ruzyně: 

 
1/ Ministerstvo obrany, VUSS Praha 
1258  1 528 m2 
1259  426 m2 
1261  7027 m2 
1807/1  183 805 m2 
1807/3      3 396 m2 
1807/4        149 m2 
1807/5        145 m2 
1807/6         40 m2 
1808  1 181 m2 
1809  2 418 m2 
1810  2 089 m2 
1811  322 m2 
1812  357 m2 
1813  322 m2 
1814  660 m2 
1815   813 m2 
1816               593 m2 
1817                937 m2 
1818                 2 746 m2 
1819               537 m2 
1820                 2 185 m2 
1821                 241 m2 
1822  227 m2 
1823  459 m2 
1824                   231 m2 
1825                    231 m2 
1826                   876 m2 
1827   885 m2 
1828                   880 m2 
1829                   876 m2 
1830                   881 m2 
1831                    883 m2 
1832                    881 m2 
1833                   845 m2 
1834                    236 m2 
1835                    212 m2 
 
1837/4       928 m2 
1837/11              545 m2 
1837/19  525 m2 

1837/20  263 m2 
1837/21  533 m2 
1837/27  514 m2 
1837/34  1 252 m2 
1837/40  113 m2 
1837/43  34 m2 
1837/51  976 m2 
1837/127  165 m2 
1837/170  4 m2 
1837/171   6 m2 
1837/172  5 m2 
1837/189  2 897 m2 
 
2/ Správa vojenského bytového fondu Praha 
1807/7    1 516 m2 
1807/8        91 m2 
1807/10  5 016 m2 
1807/11  147 m2 
1807/12  44 m2 
1837/33  1 513 m2 
1837/35  1 157 m2 
1837/45   16 m2 
1837/94   5 080 m2 
1837/144   187 m2 
1837/190  12 396 m2 
1837/196  79 m2 
 
3/ Pražská teplárenská a.s. 
1837/22  18 m2 
1837/24  566 m2 
1837/25  501 m2 
1837/26  2 988 m2 
 
4/ GEOSAN GAMA s.r.o. 
1837/3  922 m2 
1837/23  168 m2 
1837/28    77 m2 
1837/31  9 318 m2 
1837/32  3 008 m2 
1837/36  7 093 m2 
1837/37     380 m2 
1837/38     242 m2 
1837/42     249 m2 
1837/44     281 m2 
1837/46     262 m2 
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1837/48     430 m2 
1837/49     939 m2 
1837/50     974 m2 
1837/52  1 207 m2 
1837/53     245 m2 
1837/55     149 m2 
1837/57       69 m2 
1837/60     200 m2 
1837/61     558 m2 
1837/62     305 m2 
1837/88     497 m2 
1837/90      54 m2 
1837/120  1 293 m2 
1837/121      82 m2 
1837/122  4 147 m2 
1837/173      16 m2 
1837/174        9 m2 
1837/175     129 m2 
1837/176        9 m2 
 
5/ NAŠE VOJSKO, TISKÁRNA, PRAHA, státní podnik - v konkurzu 
1837/2  28 797 m2 
1837/54      157 m2 
1837/59      447 m2 
 
6/ ABLO Property s.r.o. 
1837/13    11 325 m2 
1837/14  20 489 m2  
1837/56  548 m2 
1837/63  22 484 m2 
1837/68  140 m2 
1837/69  8 472 m2 
1837/70  1 716 m2 
1837/73       230 m2 
1837/98   2 607 m2 
1837/99  11 044 m2 
1837/100      116 m2 
1837/101      561 m2 
1837/102  12 353 m2 
1837/103      264 m2 
1837/106      784 m2 
1837/115      902 m2 
1837/124     319 m2 
1837/150        59 m2 
1837/151      504 m2 

1837/152      379 m2 
1837/153      406 m2 
1837/154   1 505 m2 
1837/166         80 m2 
1837/167         77 m2 
1806/2   18 522 m2 
1806/18       556 m2 
1806/19    1 603 m2 
2925/9        27 m2 
2925/10      224 m2 
2925/11  10 649 m2 
2926     682 m2 
2927      478 m2 
2934      756 m2 
   
7/ Ostatní – fyzické osoby apod. 
   
Mgr. Ilona Štěpánová 
1256/4  232 m2 
 
Františka Musilová 
1256/2  45 m2 
 
Vlasta Bačinová, Evžen Kotrba, a další 
1806/1  2 842 m2 
1806/8     425 m2 
1806/9     689 m2 
1806/10  2 570 m2 
1837/58     193 m2 
 
Ing. Milada Chromčáková, Nicholas Daczický, Ondřej Daczický,  
Jaroslav Duras, Jiří Duras 
2931  1 297 m2 
2932     253 m2 
2933/1  2 553 m2 
2959/1  5 367 m2 
 
PhDr. Pavel Kůrka, Prof.RNDr. Petr Kůrka CSc., RNDr. Věra Kůrková DrSc. 
889 
 
Scuderia Praha a.s. 
1837/123  740 m2 
1837/135  815 m2 
1837/188   30 m2 
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8/ Stavební bytové družstvo STAVEG 
1807/2   867 m2 
   
9/ Hlavní město Praha 
1836/7        5 m2  
2212/1  3 904 m2 
2212/2  2 030 m2 
2245  85 m2 
1837/7  1 029 m2 
1837/95      22 m2 
1837/116      22 m2 
1837/138       22 m2 
1837/156      22 m2 
1837/157      22 m2 
1837/158      22 m2 
1837/161      22 m2 
1837/163      22 m2 
1837/177      22 m2 
1837/180      22 m2 
1837/186     23 m2 
1837/187       22 m2 
 
10/ Pozemkový fond České republiky 
1256/1  3311 m2 
 
11/ RUVE a.s. 
1837/1      459 m2 
1837/2  28 797 m2 
1837/15  94 m2 
1837/18  19 684 m2 
 
1837/147   385 m2 
1837/148  14 094 m2 
1837/149   63 m2 
  
12/ REICO Investment ALFA, s.r.o. 
1837/16        91 m2 
1837/77  10 552 m2 
1837/91    8 741 m2 
1837/93      851 m2 
1837/145       120 m2 
1837/146      475 m2 
1837/159        91 m2 
1837/160      118 m2 
 

13/ Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o. 
1837/92  5 482 m2 
1837/165  4 570 m2 
 
14/ Wieland-Buntmetall, s.r.o. 
1837/107       62 m2 
1837/119    488 m2 
1837/155  4 918 m2 
1837/9   7 001 m2 
 
15/ KONDOR, s.r.o. 
1837/8    6 487 m2 
1837/65       116 m2 
1837/66    1 589 m2 
1837/67        44 m2 
1837/71        11 m2 
1837/104  12 744 m2 
1837/105      184 m2 
 
16/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
2756/11  347 m2 
 
17/ České dráhy, a.s. 
2270     234 m2 
2269/5  25 606 m2 
 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
   
 
 

 





















10Stávající Územní plán



Hranice funkčních ploch v tomto výkrese jsou orientační. Míra využití území byla orientačně propočtena 
z průměrných hodnot čtyř vybraných soutěžních návrhů a je tímto návrhem doporučena v kódu E až G, v 
závislosti na konkrétní poloze. Přesné umístění funkčních ploch vůči pozemkové mapě, jejich velikosti i kód 
míry využití a další koeficenty je třeba  řešit  na základě podrobné koordinační urbanistické studie, jež bude 
sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci transformace řešeného území.

11Návrh Územního plánu
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