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Cílem podkladu pro zpracování Metropolitního plánu je  formulovat základní požadavky na rozvoj 
území městské části. Jedná se převážně o plochy nezastavěné  či částečně zastavěné, kde se však 
předpokládá rozvoj nebo změna funkčního využití. Pro některé lokality jsou vypracovány podrobnější 
studie u jiných se teprve optimální tvar hledá.

Tento materiál vznikl z podnětu RNDr. Tomáše Hudečka primátora HMP ( tehdejšího 1. Náměstka 
primátora HMP )

Analýza

Městská část Praha – Suchdol se nachází na severozápadním okraji Prahy na levém břehu Vltavy. 

Tvoří je katastrální území Suchdola a 2/3 katastrálního území Sedlce.

Sousedí s katastry Sedlec, Lysolaje, Roztoky, Únětice, Horoměřice na pravém břehu Vltavy pak Troja a 
Bohnice

Celková rozloha území 5,12km2

Počet trvale bydlících obyvatel 6.667 ( v roce 2012) hustota cca 1300 ob/km2

Počet studentů České zemědělské univerzity 25 tisíc 

Městská část vznikla na území zemědělsky využívaného území kolem několika málo statků 
(nejvýznamnější Brandejsův statek z let 950-970, první písemná zmínka o prodeji dvorce je z roku 
1045). Rozvoj Prahy počátkem dvacátého století si vyžádal zpracování regulačního plánu v roce 1922. 
Druhým významným vstupem do území bylo rozhodnutí o umístění Vysoké školy zemědělské ( dnes  
České zemědělské univerzity ) a výstavba nového univerzitního kampusu v prvé polovině šedesátých 
let minulého století. Katastrální území Sedlec bylo součástí Velké Prahy od roku 1922, obec Suchdol  
byla přičleněna k Praze od 1. ledna 1967. Městská část Praha-Suchdol vznikla na základě zákona  
418/1990 Sb. , o hlavním městě Praze a tehdy ji tvořilo katastrální území Suchdol a celé katastrální 
území Sedlec. Od 1. ledna 2005 byla část Sedlce / Dolní Sedlec /připojena k městské části Praha 6. 



Mapa se statky zdroj: císařské otisky 1826

Regulační plán z roku 1924



Regulační plán z roku 1939

Česká zemědělská univerzita - letecké foto



Hodnoty území

Krajinářsky je nejhodnotnější kaňon Vltavy (oblast Natura 2000 Kaňon Vltavy u Sedlce), ale také jižní 
okraj s Podbabskými skalami a Šáreckým údolím a navazující údolí Lysolajské. Na severu území uzavírá
významný krajinný prvek Kozí hřbety, Tiché údolí a rozsáhlý Roztocký háj, 

Významná je vazba na HLM Prahu. Stanice metra Dejvická 5km. Pražský hrad 6.5km

Širší vztahy s vyznačením masivů zeleně

Problémová místa

Z pohledu dalšího rozvoje území městské části Praha-Suchdol mají zásadní vliv dva dopravní záměry 
nadmístního charakteru:

1) SOKP, jež je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T, v tzv, jižní trase přes Suchdol. Několika 
násobné navýšení dopravního zatížení (nyní je v oblasti Suchdola nejvíce zatížená ul. Kamýcká (cca 15 
tisic vozidel / den na výjezdu do centra, cca 12 tisíc na příjezdu ze Středočeského kraje , po realizaci 
záměru by se na SOKP mělo pohybovat přes 100 tisíc vozidel/den)  by způsobilo nadlimitním zatížení 
hlukem a exhalacemi oblastí s bytovou zástavbou, další hrozba je vedení objízdných tras při uzavření 
tunelů po ulicích městské části a dále zásah do Evropsky významné lokality Natura 2000 Kaňon Vltavy 
u Sedlce. SOKP v jižní trase vyžaduje zábor velké rozlohy území, které se nachází v intravilánu městské 
části (koridor SOKP + tři rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky) a které by bylo možné využít pro 
atraktivní obytnou zástavbu.



2) Paralelní dráha - RWY06R24L - letiště Václava Havla v Ruzyni, nová paralelní dráha by měla být 
umístěna 1,6 km blíž k městu. Letecký provoz by této nové dráze způsobil nadlimitní hlukovou zátěž 
na téměř celém území městské včetně areálu ČZU, druhé největší univerzity v Praze, kde studuje přes 
25 tisíc studentů 

Mezi další problémová místa patří:

1) nedostatečná obslužnost MHD s ohledem na počty studentů university, 

2) přetížení místních komunikací zejména ve špičkách, kdy se Suchdol stává transitním místem pro 
obyvatele přilehlých obcí severně od Prahy. 

3) nevhodné vedeny trasy vysokotlakého plynovodu a vysokého napětí, uložení plynovodu je 
chaotické, oba plynovody VTL DN 500 a DN 300 kličkuji v území a zabírají tak rozsáhlé a brání využít 
pozemky pro obytnou zástavbu (bezpečnostní pásmo je 45 m), stožáry dvou linek vysokého napětí 
(220 kV) tvoří neestetickou dominantu území, prochází napříč atraktivním územím pro obytnou 
zástavbu, 

4) problematická je též nekoordinovaná výstavba v průběhu minulých let, která nerespektovala 
velkorysé a částečně realizované založení zástavby území dle plánu z roku 1922.

varianty trasování dálničního okruhu SOKP



OHP stávající a limitní izofony k roku 2020 - zatížení hlukem z letiště Praha-Ruzyně

Návrh Ochranného hlukového pásma z dokumentace EIA 



Návrh

V rámci metropolitního plánu by se měl klást důraz na vyřešení resp. odstranění  problematických 
míst, zachovat charakter  městské části jako zahradního města s převahou bydlení v rodinných 
domech s dotvořením centra s větší vazbou na univerzitu. Výstavbu plánovat s ohledem na stávající 
založení a možnosti využití původního  regulačního plánu. Jak prokazují studie na území Na Mírách a 
V Rybářkách je původní  plán ve stávající zástavbě poměrně respektován, až na drobné odchylky a 
zejména  nevhodně postavené jednotlivé stavby se v této koncepci dá pokračovat. Zcela zásadní je 
ovšem uvolnění rezervy pro městský okruh, která tento původní koncept zcela a zásadně ruší. 
V neposlední řadě je důležitá ochrana zeleně, propojení  okolní zeleně s městem / parky, aleje atd. / a 
zachování výrazných  krajinných prvků v kontextu širších vztahů – vazba na Prahu, dálkové pohledy ze 
Suchdola i na Suchdol, prostupnost území / pěší, biokoridory / atd. nezbytné je hledat řešení dopravní
obslužnosti území ( tramvajová trať )

Pro svoji výjimečnou polohu není možné území pouze řešit s ohledem na možnosti a charakter 
zastavění, ale musí být kladen důraz na  důležité vazby k okolí.

Lokality

Členění lokalit dle prvotního návrhu ÚRM 2013

Podklad Členění území – lokality ne přesně odpovídá historickým souvislostem v území. Proto 
navrhujeme členění, které více odpovídá skutečným potřebám v místě



Návrh členění  jednotlivých lokalit 

Jedná se o lokality:

Ke Kozím hřbetům, Za Výhledy, Ke Kapličce,Starý Suchdol, Nový Suchdol , Na Mírách, V Rybářkách, Na 
rybářce, Nový Sedlec, Budovec, Výhledy ,ČZU, 



Jednotlivé lokality

Ke Kozím hřbetům území v nejsevernější části v přímé vazbě na Kozí hřbety. Protože se na 
křižovatce ulic Kamýcké a Dvorské dlouhodobě uvažuje s umístěním konečné tramvaje je žádoucí ve 
vazbě na tramvaj umístit obchodní plochy a parkovací místa . Nicméně rozsah by měl být přiměřený 
jak počtem  míst, tak velikostí obchodních ploch. Ideální stav je vytvoření náměstí s obchody s výškou 
staveb do tří podlaží, eliminovat super obchodní centra typu Šestka, Kaufland ap.  Převážnou část 
plochy nechat jak zemědělskou půdu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od krajinného prvku 
Kozích hřbetů, aby  se i do budoucna uplatnily pohledově a nezanikly v zástavbě .

Foto Kozí hřbety od kaple Svatého Václava

Foto Kozí hřbety od Horoměřic

Za Výhledy i zde ve vazbě na konečnou tramvaje může být umístěna vybavenost 
s parkováním, ve vazbě na stávající zástavbu je možné navázat s novými rozvojovými plochami pro 
bydlení, ale ohraničené výrazným, dostatečně širokým pásem izolační zeleně, která vytvoří přechod 
do volné krajiny / zemědělská půda / .

Ke Kapličce ve vazbě na stávající zástavbu je možné umístit / doplnit rozvojové plochy pro 
bydlení. U kaple Svatého Václava je v územním plánu vymezeno pietní místo a pro zbývající plochy 
platí totéž co pro území  Ke Kozím hřbetům, tedy ponechat odstup od krajinného prvku Kozích hřbetů 
a Tichého údolí.

Na Mírách území  je od 1.1. 2000 v ÚP určené pro výstavbu. Zastavovací studie  / Turek 
architekt 2010 / vychází z původního  regulačního plánu, nicméně základní uliční osnovu dává do 
souladu s původním dělením pozemků /mír / tak, aby se i po případné realizaci silničního okruhu 
mohlo po částech území uvolnit pro výstavbu na jednotlivých parcelách. V rámci parcelace je navržen 
městský park. Problém využití pozemků je také ve velkém počtu vlastníků dlouhých úzkých pozemků - 
mír.



Situace územní studie Na Mírách ve variantě bez okruhu

Situace územní studie Na Mírách ve variantě s okruhem



V Rybářkách zde nejvíce dochází ke kolizi původního regulačního plánu s rezervou pro 
dálniční okruh. Na druhou stranu stávající uliční síť přímo vybízí k pokračování a napojení nových 
ploch na stávající  dle původního záměru. Vypracovaná studie řeší možnosti  zastavění  při zachování 
koridoru pro vedení inženýrských sítí včetně ochranných pásem. 

Situace z územní studie V Rybářkách - varianta bez okruhu

Situace  z územní studie V Rybářkách- varianta s okruhem



Na Rybářce v návaznosti na ulici Na Rybářce je možné umožnit přiměřenou bytovou 
výstavbu, při zachování dostatečně širokého pásu nezastavitelného území k hraně Vltavského údolí.

Foto návrh funkčního využití ploch v oblasti Na Rybářce

Areál  České zemědělské university Svébytný areál moderní architektury z poloviny 60. 
let.  Centrální  piazzeta  tvoří protipól Suchdolského náměstí , podélné osy kolejí  kopírují  jižní větev 
trojzubce vycházejícího z Brandejsova náměstí, ale jinak urbanistické uspořádání  budov je zcela  
mimo záměry  původní regulace.  Rozvoj areálu probíhá mimo vazby na okolní zástavbu  a ani 
v budoucnosti se nepředpokládá výrazný rozvoj a provázanost s okolím.

Foto letecký snímek areálu ČZU



Nový Sedlec cenné území s ohledem na konfiguraci terénu, výhledy a vazbu na Prahu. 
S ohledem na širší vztahy je podél jižní hrany území ponechán široký pás zeleně ve vazbě na masiv 
zeleně Na Babě a dále v Šáreckém a který přes řešené území navazuje na zalesněné plochy nad 
Vltavou a dále na Roztocký háj či zeleň v Zámkách na pravém břehu Vltavy. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat ochraně Podbaským skalám, které jsou součástí Evropsky významné lokality systému Natura 
2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“. Předpokládaná trasa tramvaje dává vzniknout novém centru, kolem 
kterého navržené bytové domy do čtyř nadzemních podlaží  přecházejí do zástavby rodinnými domy  
v okrajových částech. U druhé plánované zastávky tramvaje v ohybu ulice Kamýcké  se předpokládá 
veřejná vybavenost celoměstského významu . ( konferenční centrum,výzkumný ústav,  mimořádné 
technologické, kulturní nebo společenské zařízení např. knihovna ). Platný územní plán v této lokalitě 
vychází z vlastnických vztahů jednotlivých pozemků bez jakékoliv urbanistické koncepce, postrádá 
vazby na okolí i logiku vnitřního uspořádání. Navíc v místě konzervuje funkce, které by v takto 
mimořádně cenném území neměly vůbec být ( střelnice, parkovací plochy, stavební dvůr..

Situace ze studie Sedlec, Lysolaje



Starý Suchdol Původní  výstavba navazující na historický Brandejsův statek.  Původně 
převážně  přízemní stavby se sedlovými střechami podél ulic Dvorská, Pod rybníčkem a V údolí. 
Typická venkovská zástavba kombinace statků a hospodářských stavení se v průběhu let  částečně 
proměnila v čistě obytné území s převahou  rodinných domů. Přesto si území zachovává  atmosféru 
s objekty původní hasičárny či kapličky  v ulici Ke Kozím hřbetům. Tento kolorit by měl být zachován i 
do budoucna. Tomu by měly odpovídat všechny případné rekonstrukce , přestavby či novostavby. Zda 
by měla být definována regulace nebo ponechat / a podřídit / posouzení staveb pouze komisi  a 
stavebnímu úřadu je otázkou. 



Nový Suchdol část města založená podle původního územního plánu. S výjimkou areálu 
základní školy a navazující bytové výstavby je celá lokalita tvořena pouze rodinnými domy. Jejich 
kvalita je velmi různorodá od kvalitní architektury a solidního stavebního provedení po zcela 
nezajímavé a stavebně nehodnotné stavby. Cílem by měla být postupná rekonstrukce domů. Případné
přestavby, dostavby či novostavby by měly ( musí ) respektovat měřítko a okolní zástavbu. 

Budovec, Výhledy pro obě lokality platí:  zástavba převážně rodinnými domy,s výjimkou osy 
Internacionální a obou náměstí (Brandejsovo a Suchdolské ) lokálně bez  urbanistického konceptu 
domy bytové. Některé jsou panelové ze 70. let, jiné nové cihlové / Výhledy domy fy. Ekospol, Central 
Group. / V současné době se realizovalo několik viladomů, které svým měřítkem i charakterem 
doplňují okolní rodinné domy / ulice Májová, Suchdolská, Kamýcká /a zásadně nenarušují charakter 
místa. Do budoucna by se měly všechny  stavební činnosti v lokalitách  / přestavby, dostavby, 
novostavby / vždy posuzovat s ohledem na své okolí , sledovat hustotu zastavění a měřítko staveb. 



Nové parky v rozvojových územích

Na Mírách – zpracovaná územní studie řeší umístění zelené plochy v prodloužení kolmé osy na ulici 
Internacionální ze Suchdolského náměstí.  Park je vymezen komunikacemi a je uvažován jako čistě 
městská zeleň s alejemi stromů, trávníkem a městským mobiliářem ( světla, lavičky, koše .. ) 
s možností umístění dětského hřiště atd. 

V Rybářkách – varianta bez okruhu využívá území , které nemůže být zastavěno, protože  leží 
v ochranném pásmu přeložky sítí VTL a VVN jako veřejnou zeleň. Tento městský park, který navazuje 
na hlavní osu Suchdola ulici Internacionální  přechází do volné krajiny ( Roztocký háj, břehy Vltavy). 
Tím dochází k vtažení zeleně do centra města a propojení zastavěných ploch s okolní přírodou. Ve 
variantě s okruhem se tyto plochy ještě rozšiřují nad tubus tunelu, kde zeleň prochází městskou částí, 
ale současně zcela rozbíjí původní urbanistický koncept a narušuje souvislou kompaktní zástavbu. 
Navíc by bylo nejcennější území je znehodnoceno dopravními stavbami, nájezdy a sjezdy z mostu a do
tunelu.

Nový Sedlec – územní studie  řeší zeleň ve třech základních vrstvách.
1. Biokoridor vymezený platným územním plánem  vychází z konfigurace terénu, studie toto propojení
Šáreckého údolí  s lesem v Sedlci ponechává a v půdorysné stopě ještě rozšiřuje. 
2. Městská zeleň je součástí detailního řešení tramvajové tratě a souběžně navrhované cyklostezsky, 
která by v zeleni měla procházet celým územím. Na ni pak navazuje zeleň v místě terénního zlomu 
oddělující katastr Suchdola a Sedlce.           
3. Zcela zásadní je potom ponechání nezastavěné hrany Podbabských skal (součástí Evropsky 
významné lokality systému Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“). Vymezení nezastavitelného území 
vytváří dostatečné zázemí pro pobyt v přírodě pro nový nárůst obyvatel, chrání  hrany v původním  
stavu pro dálkové pohledy a v neposlední řadě vytváří ochrannou zónu pro EVL na skalách nad 
Vltavou. Dostatečné plochy zeleně v lokalitě Nový Sedlec korespondují s plánem zeleného  rozhraní 
kolem Prahy a proto je zde velmi důležité  takto navrhované plochy  neredukovat . 

Za Výhledy – pro toto území není zpracován podrobnější plán. Zásadní je zachovat dostatečný odstup 
od výrazného krajinného prvku Kozí hřbety. Proto je navrhováno ponechat  pole i do budoucna jako 
zemědělskou půdu, aby nedošlo ani k zastavění, ale ani k zalesnění daného území. Zeleň bude řešena 
v detailu jako součást konečné tramvaje a přilehlého P+R parkoviště.

Ve stabilizovaném zastavěném území se jedná zejména o Brandejsovo náměstí, Suchdolské náměstí a 
některé ulice  jako Kamýcká  či  Internacionální, bude zeleň posilována v rámci rekonstrukcí či 
revitalizací jednotlivých částí redukcí ploch pro dopravu a posílením zeleně formou zelených pásů, 
alejí  či parkových úprav.



Veřejná prostranství

Veřejná prostranství jsou zejména Brandejsovo, pro které se zpracovávají studie na úpravy a 
Suchdolské náměstí, pro které je zpracována dokumentace a vydáno stavební povolení na 
přestavbu na centrální náměstí s veřejným prostorem (pódium, kameny pro Suchdolský 
betlém, socha M. Alše, vodní plocha, nízká zeleň, nové stromy po obvodu náměstí, prostor 
por samostatný strom - platan.). Jinak se jedná převážně o ulice, převážně bez zeleně               
( výjimkou jsou ulice se zelení Kamýcká, Gagarinova,kde je nejdelší lipové stromořadí v Praze, 
K Horoměřicům, Výhledské náměstí, Návazná, Kosova,K Drsnici, K Háji, K Roztokům), které 
mají čistě význam dopravní. Z toho vyplývá, že do budoucna je velmi důležité a žádoucí nové 
veřejné prostory vytvářet a ve všech nových rozvojových plochách na jejich realizaci trvat.

 Suchdolské náměstí

 Brandejsovo náměstí



Doprava

1) Další rozvoj území městské části Praha-Suchdol je podmíněno rozhodnutím o realizaci dvou 
dopravních staveb nadmístního významu:

a) SOKP - úsek R7-D8  - severozápadní segment dálničního okruhu, součást transevropské dálniční sítě
TEN-T

Městská část Praha-Suchdol dlouhodobě upozorňuje na nevhodnost trasování jižní varianty SOKP 
s odkazem na řadu studií a mimo jiné také na závěry dokumentace EIA k úseku Suchdol - Březiněves 
vyzývá zpracovatele metropolitního plánu (jakož i dalších územně plánovacích dokumentací) k revizi 
dosavadní sledované trasy v jižní variantě a k přihlédnutí k variantě Ss, která byla ve stanovisku EIA na 
stavby 518, 519 SOKP z 30.4. 2002 č.j. NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. z hlediska vlivů na životní 
prostředí doporučená k realizaci (je vedená mimo zastavěné území HLMP), a která byla označena 
v dlouhodobém horizontu za vhodnější. 

b) Letiště Praha-Ruzyně - rozšíření o paralelní dráhu RWY 06R/24L 

Městská část Praha-Suchdol dlouhodobě upozorňuje na nevhodnost záměru vybudování nová 
vzletové a přistávací dráhy blíž o 1,6 km směrem do zástavby hl.m. Prahy, protože provoz na této nové
dráze by způsobil výrazné zvýšení hlukové zátěže na území Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Troje, 
Bohnic, Čimic a Dolních Chaber. Z hlediska zajištění potřeb rozvoje letecké dopravy pro hl.m. Prahu je 
záměr výstavby paralelní dráhy nadbytečný. 

2) V oblasti organizace veřejné dopravy a v důsledku i individuální bude mít realizace záměru 
prodloužení tramvajové linky z Podbaby na Výhledy a vybudování P&R poblíž konečné TT na 
Výhledech.

3) Dalším důležitým prvkem v oblasti jsou pěší cesty a cyklotrasy. Území městské části je obklopeno 
přírodními památkami, které jsou hojně využívány pro každodenní rekreaci. Pěší a cyklo cesty jsou 
důležitým prvkem pro zkvalitnění těchto funkcí. Důležité je propojení cest podél i napříč kaňonu 
Vltavy v jeho severní části a vazby i na území sousedního Středočeského kraje.

4) Mimo katastr řešeného území, avšak se zásadním dopadem na území je propojení  levého a 
pravého břehu Vltavy v Sedlci a v Troji. Existuje několik variant možného propojení. Je důležité, aby 
toto propojení zůstalo v zájmu zpracovatelů a bylo řešeno v rámci návrhu Metropolitního plánu.



Závěr 

Hodnoty území

Krajinný reliéf, vazba na kaňon Vltavy a Šárecký potok, Podbabské skály, Sedlecké skály, Roztocký háj, 
Tiché údolí s Únětickým potokem, Kozí hřbety, masiv lesa v Sedlci v místě bývalé skládky pokračující 
Sedleckým hájem

Vyhlídky z hran území na hraně Sedleckých skal / v místě plánovaného nájezdu na most dálničního 
okruhu / na hraně Podbabských skal / s výhledem na Prahu a Pražský hrad /, Na Rybářce s pohledy na 
Prahu

Brandejsův statek ( též Suchdolský zámeček ) původně gotický, později renesančně a barokně přestavěný 
dvůr. Vznikl jako dvorec při Přemyslovské cestě v letech 950-970. Pojmenován po statkáři Alexandru Brandejsovi,
mecenáši umění. V letech 1877-1879 zde Mikoláš Aleš vytvořil cyklus lunet pro Národní divadlo.

Brandejsův statek foto



Kaple svatého Václava  vznikla v roce 1755 přestavbou zvonice. V roce 1807 ji koupil a obnovil mlynář Karel 
Trojan

Kaple Sv. Václava foto

Zcela zásadní pro další rozvoj území je:

- Vyřešit dopravní stavby  

         - DÁLNIČNÍ OKRUH 

         - NOVOU ROZJEZDOVOU A PŘISTÁVACÍ DRÁHU LETIŠTĚ V PRAZE-RUZYNI 

         - TRAMVAJOVOU TRAŤ DO DEJVIC

- Ochránit hodnoty území, tedy Kozí hřbety, a všechny  hrany údolí Vltavy a Šáreckého potoka

- Zajistit dostatek zeleně v území a propustnost územím

- Dotvořit centrum  kolem ulice Internacionální a náměstí Suchdolského a Brandejsova

- Důležitá je spolupráce mezi  Suchdolem a ČZU.

- Novou výstavbu koncipovat jako nízkopodlažní rozvolněnou, aby zůstal zachován zahradní charakter 
sídla, což má také pozitivní vliv na kapacitu infrastruktury (školy, školky, splašková kanalizace, doprava
individuální a veřejná )


