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1.
Petřínské sady, parky, zahrady a sportoviště jsou jako celek významnou rekreační oblastí centrální 
Prahy, z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat jako koncepční. Význam Petřína je z hlediska 
zeleně a její schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova a z hlediska potřeby sportovních 
ploch pro život města a jeho ekologického a sociálního udržitelného rozvoje nenahraditelný. Jedná se o 
dva ze tří základních pilířů trvale udržitelného rozvoje jako principu  územního plánování. I z hlediska 
třetího ekonomického pilíře, je zřejmé., že zestonásobení ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem 
z nezastavitelné na zastavitelné území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci Petřína, tedy ke snížení jeho 
dnes nevyčíslitelné hodnoty. Zastavění parku, tj. jeho přeměna na investiční příležitosti, nemá pro 
naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný přínos. 
Petřín  je ve svém celku i součástí památkové rezervace a tvoří jedinečný fenomén, který je třeba 
důsledně a bez výjimek chránit. Z tohoto důvodu, který by se jistě dal rozepsat na desítky stran 
vztahujících se postupně k jednotlivým parcelám, která každá má svůj jedinečný a neopakovatelný 
charakter a historii, je tato připomínka podána jako jeden koncepční soubor. Vyznačené plochy je třeba 
chránit jako tzv. "nezastavitelnou rekreační lokalitu", tedy dle legendy Metropolitního plánu rozšířit 
plochu ohraničenou plnou žlutou čarou o vyznačené přilehlé plochy, které jsou dnes stále ještě zelené.
Podrobnější využití, typ parku, zahrady či sportoviště, je nutno řešit v k tomu předurčené podrobnější 
územně plánovací dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co každé jednotlivé 
místo optimálně umožňuje. Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické 
studie, veřejné anonymní soutěže, které po dostatečném veřejném projednání lze začlenit do regulačních 
plánů. 

2.
Chotkova zatáčka je dnes nezastavěným zeleným pásem navazujícím na Jelení příkop, Královskou 
zahradu, Chotkovy sady a Letenské sady. Ve spojitosti zelených ploch parků a sadů je jejich ekologická a
rekreační hodnota a jsou jako celek významnou rekreační oblastí centrální Prahy. Z tohoto důvodu je 
třeba tuto připomínku chápat jako koncepční. Zeleň je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku 
teplotního ostrova pro život města a jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se
o dva ze tří základních pilířů trvale udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. 
ekonomického pilíře, je zřejmé, že zestonásobení ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z 
nezastavitelného na zastavitelné území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci sadů, tedy ke snížení jejich 
dnes nevyčíslitelné hodnoty. Zastavění parků v centru města, tj. jejich přeměna na investiční příležitosti, 
nemá pro naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. 
Vyznačené plochy je třeba chránit jako tzv. "nezastavitelnou rekreační lokalitu", tedy dle legendy 
Metropolitního plánu rozšířit plochu ohraničenou plnou žlutou čarou o vyznačené plochy, které jsou dnes
stále ještě zelené.
Podrobnější využití parku či sadu je nutno řešit v k tomu předurčené podrobnější územně plánovací 
dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co dané místo optimálně umožňuje. 
Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické studie, veřejné anonymní 
soutěže, které lze po dostatečném veřejném projednání začlenit do regulačních plánů. 

3.
Kampa a přilehlé dnes nezastavěné plochy parků, zahrad, sportovišť a nádvoří ležících po obou březích 
Čertovky. Ve spojitosti zelených ploch parků a sadů je jejich ekologická a rekreační hodnota a jsou jako 
celek významnou rekreační oblastí Malé Strany. Z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat jako 
koncepční. Zeleň je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova pro život města a 
jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se o dva ze tří základních pilířů trvale 
udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. ekonomického pilíře, je zřejmé, že 
zestonásobení prodejní ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z nezastavitelného na zastavitelné 
území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci parku, tedy ke snížení jejich dnes nevyčíslitelné hodnoty. 
Zastavění parků v centru města, tj. jejich přeměna na investiční příležitosti, nemá pro naprostou většinu 
obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. 
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "nezastavitelnou rekreační lokalitu", tedy dle 
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legendy Metropolitního plánu rozšířit plochu ohraničenou plnou žlutou čarou o vyznačené plochy, které 
jsou dnes stále ještě zelené.
Podrobnější využití parku, sportoviště, zahrady, nádvoří či sadu je nutno řešit v k tomu předurčené 
podrobnější územně plánovací dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co dané 
místo optimálně umožňuje. Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické 
studie, veřejné anonymní soutěže, které lze po dostatečném veřejném projednání začlenit do regulačních 
plánů. 

4.
Zahrada Strakovy akademie a sportoviště Občanské plovárny jsou dnes nezastavěné plochy podél 
levého nábřeží Vltavy navazující na komplex Letenských sadů a Jeleního příkopu. Ve spojitosti zelených 
ploch parků, sportovišť, zahrad a sadů je jejich ekologická a rekreační hodnota a jsou jako celek 
významnou rekreační oblastí v centru města. Z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat jako 
koncepční. Zeleň je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova pro život města a 
jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se o dva ze tří základních pilířů trvale 
udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. ekonomického pilíře, je zřejmé, že 
zestonásobení prodejní ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z nezastavitelného na zastavitelné 
území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci parku, tedy ke snížení jejich dnes nevyčíslitelné hodnoty pro 
zdravý život města. Zastavění parků v centru města, tj. jejich přeměna na investiční příležitosti, nemá pro
naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. 
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "nezastavitelnou rekreační lokalitu", tedy dle 
legendy Metropolitního plánu rozšířit plochu ohraničenou plnou žlutou čarou o vyznačené plochy, které 
jsou dnes stále ještě zelené.
Podrobnější využití parku, sportoviště, zahrady, nádvoří či sadu je nutno řešit v k tomu předurčené 
podrobnější územně plánovací dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co dané 
místo optimálně umožňuje. Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické 
studie, veřejné anonymní soutěže, které lze po dostatečném veřejném projednání začlenit do regulačních 
plánů. Levý břeh Vltavy má nepochybně obdobný rekreační potenciál jako dnešní promenáda na protější 
staroměstské straně řeky, který je v současnosti prakticky nevyužitý.

5.
Náměstí Curieových a Miloše Formana navazují urbanisticky na pravobřežní systém náměstí v 
předpolí mostů jako např. sousední Palachovo náměstí. Jsou v současnosti veřejně přístupnými 
náměstími s parkově upravenými částmi a je nežádoucí je měnit na zastavitelná území. V hustě 
zastavěném centru má volný veřejný prostor funkci jak rekreační tak reprezentační a klimaticky 
ventilační a jako takový je nenahraditelný. Z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat jako 
koncepční. 
Zeleň na náměstí je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova pro život města a 
jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se o dva ze tří základních pilířů trvale 
udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. ekonomického pilíře, je zřejmé, že 
zestonásobení prodejní ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z nezastavitelného na zastavitelné 
území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci náměstí a parku, tedy ke snížení jejich dnes nevyčíslitelné 
hodnoty pro zdravý život města. Zastavění náměstí, tj. jejich přeměna na investiční příležitosti, nemá pro
naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. Celá Pařížská třída je 
dnes místem předražených a přitom neobydlených bytů vytvářejících z památkové rezervace město 
duchů.
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "parkově upravená náměstí" dle legendy 
Metropolitního plánu ohraničené světlemodrou čarou jako náměstí lokální úrovně.
Podrobnější využití náměstí je nutno řešit v k tomu předurčené podrobnější územně plánovací 
dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co dané místo optimálně umožňuje. 
Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické studie, veřejné anonymní 
soutěže, které lze po dostatečném veřejném projednání začlenit do regulačních plánů. Náměstí 
Curieových může plynule navázat na promenádu na Dvořákově nábřeží a být jeho přirozenou součástí.
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6.
Zahrada nemocnice Na Františku je dnes jedním z posledních volných prostranství v hustě 
zastavěném centru města. Je sice součástí nemocnice a není veřejně přístupná, přesto má pro klima v 
centru jako takové příznivý vliv a pro nemocnici v první řadě svou funkci jak rekreační tak reprezentační
a klimaticky ventilační a jako takové je nenahraditelná. Z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat 
jako koncepční. 
Zeleň v centru je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova pro život města a 
jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se o dva ze tří základních pilířů trvale 
udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. ekonomického pilíře, je zřejmé, že 
zestonásobení prodejní ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z nezastavitelného na zastavitelné 
území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci náměstí a parku, tedy ke snížení jejich dnes nevyčíslitelné 
hodnoty pro zdravý život města. Zastavění náměstí, tj. jejich přeměna na investiční příležitosti, nemá pro
naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. 
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "soukromou zahradu" dle legendy 
Metropolitního plánu. Podrobnější využití zahrady je nutno řešit v k tomu předurčené podrobnější 
územně plánovací dokumentaci, kde je možno se v potřebném detailu rozhodnout, co dané místo 
optimálně umožňuje. Praktickým nástrojem mohou být ideové architektonické a urbanistické studie, 
veřejné anonymní soutěže, které lze po dostatečném veřejném projednání začlenit do regulačních plánů. 
Zahrada nemocnice Na Františku může plynule navázat na promenádu na Dvořákově nábřeží a být jeho 
přirozenou součástí.

7.
Hřiště Na Františku , zahrada Anežského kláštera a park na Dvořákově nábřeží jsou dnes jedním z 
posledních parkových a sportovně rekreačních volných prostranství v hustě zastavěném centru města. 
Proto mají pro klima v centru jako takové příznivý vliv. Z tohoto důvodu je třeba tuto připomínku chápat
jako koncepční. 
Zeleň v centru je díky své schopnosti čistit ovzduší a čelit vzniku teplotního ostrova pro život města a 
jeho udržitelný ekologický a sociální rozvoj nenahraditelná. Jedná se o dva ze tří základních pilířů trvale 
udržitelného rozvoje územního plánování. I z hlediska třetího tj. ekonomického pilíře, je zřejmé, že 
zestonásobení prodejní ceny jednotlivých pozemků pouhým přepisem z nezastavitelného na zastavitelné 
území, dojde ke zmenšení a tím i degradaci volných ploch, tedy ke snížení jejich dnes nevyčíslitelné 
hodnoty pro zdravý život města. Jejich přeměna na investiční příležitosti, nemá pro naprostou většinu 
obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. 
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "sportoviště, resp. městská parková plocha 
sadová a soukromou zahradu" dle legendy Metropolitního plánu. 
Podrobnější plán revitalizace Dvořákova nábřeží v návaznosti na Anežský klášter a jeho reprezentační 
vstup je nutno řešit v k tomu předurčené podrobnější územně plánovací dokumentaci, kde je možno se v 
potřebném detailu rozhodnout, co dané místo optimálně umožňuje. Praktickým nástrojem mohou být 
ideové architektonické a urbanistické studie, veřejné anonymní soutěže, které lze po dostatečném 
veřejném projednání začlenit do regulačních plánů.

8.
Hřiště v Masné je dnes jedním z mála sportovišť a zeleným ostrovem pro děti, studenty sousedních 
středních škol i dospělé v zastavěném centru města. Proto má pro sportovní vyžití, tělesnou výchovu, 
zábavu dětí a klima v centru jako takové příznivý a nenahraditelný vliv. Z tohoto důvodu je třeba tuto 
připomínku chápat jako koncepční.
Jeho přeměna na investiční příležitost, nemá pro naprostou většinu obyvatel a návštěvníků Prahy žádný 
jiný než negativní přínos. Argumentace, že se jedná o proluku je nepravdivá, okolní domy jsou do 
daného prostoru orientovány čelními fasádami s okny a uliční čára tedy kopíruje líc fasád okolních škol a
neumožňuje zastavění. Z historických plánů je patrné, že
zde bývaly zahrady.
Vyznačené plochy je třeba chránit a stabilizovat jako tzv. "sportoviště" dle legendy Metropolitního plánu.
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9.
Hřiště U Haštala je dnes jedním z mála sportovišť pro malé děti v hustě zastavěném centru města. 
Proto má pro zábavu dětí a klima v centru jako takové příznivý vliv. Z tohoto důvodu je třeba tuto 
připomínku chápat jako koncepční. Jeho přeměna na investiční příležitost, nemá pro naprostou většinu 
obyvatel a návštěvníků Prahy žádný jiný než negativní přínos. Vyznačené plochy je třeba chránit a 
stabilizovat jako tzv. "sportoviště" dle legendy Metropolitního plánu. 

10.
Předpolí Štefánikova mostu je dnes rušnou křižovatkou a velice nepříjemným místem. Nachází se zde 
mimoúrovňový nájezd, tzv. brýle se sjezdem pod most, v jejichž středu je zbytek parčíku. 
Vyznačená plocha vyžaduje koncepční zásah, který by umožnil jak dostavbu holého štítu na konci 
Revoluční, tak zřízení skutečného náměstí místo parkoviště před ministerstvem, tak jeho dostavbou 
významné budovy celoměstského případně i celostátního významu na východní straně nově vzniklého 
náměstí. Jestli Praha hledá místo pro Pražskou filharmonii, tak zrušením nepraktického kruhového 
nájezdu a okopírováním dopravního řešení křižovatky, jak je uspořádána naproti u vjezdu do Letenského 
tunelu, lze získat parcelu srovnatelnou s místem, kde stojí historická budova Národního divadla na konci 
Národní třídy, jímž by byla zrcadlovým obrazem z hlediska urbanismu Starého Města.
Území doslova volá po ideové urbanistické a architektonické soutěži, která by mu dala jasnou vizi a 
směr. Jedná se o poslední reprezentativní místo na pražském nábřeží !!! 

11.
Okolí výjezdu z Těšnovského tunelu a parku Lannova je dnes rušnou křižovatkou a velice 
nepříjemným místem. Nachází se zde sjezd do tunelu, který předěluje parkové plochy a degraduje 
nábřežní promenádu.
Vyznačená plocha vyžaduje koncepční zásah, který by umožnil pravděpodobně zastřešení vjezdu do 
tunelu a propojení parků a promenády do jedné nábřežní parkové plochy celoměstského významu, jak ji 
známe obdobně z Alšova nábřeží u Rudolfina.
Území vyžaduje ideové urbanistické řešení, které by jej udělalo životu více přátelské, než je nyní. 
Zatímco nábřeží od Národního divadla k Vyšehradu má své kouzlo a charakter, jeho zdejší severozápadní
obdoba až do Karlína je místem, které na své kultivování teprve čeká.
Propojení parku Lannova pěším mostem se Štvanicí by ze dvou parků udělal jeden velký...

12.
Trasa metra D z Hlavního nádraží do Petrské čtvrti nemá pro obyvatele Prahy 1 pozitivní přínos, přináší
do místa jen další nadbytečnou dopravní zátěž. Jsou jistě jiná místa v Praze, která by novou stanici metra 
ocenila více.

13.
Je třeba ideově zpracovat celé rozsáhlé území od Štvanice k Muzeu, kde se potkává magistrála, nádraží 
Florenc, Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží, kde jsou enormní hlukové, smogové, dopravní, imisní a 
teplotní zátěže, které překračují hygienické limity. Není možné v daném území investovat bez finální 
vize a schváleného regulačního plánu, který by uvedl zcela protichůdné názory obyvatel a investorů do 
nekonfliktního celku. Místo, pokud nemá být zdravotně rizikové, vyžaduje masivní výsadbu parků a 
zklidnění dopravy. Dané území lze bez nadsázky nazvat tikající bombou pražského (ne)urbanismu.

14.
Rád bych touto připomínkou podpořil pražského architekta Vlada Miluniće, spoluautora Tančícího 
domu,  na jeho návrh na tři pěší lávky lávky na ostrovy, které vzájemným propojením ostrova Kampa, 
Střeleckého, Dětského ostrova a Žofína vytváří jeden průchozí park na Vltavě. Jedná se o praktické a 
současně vtipné a vkusné řešení, které zpříjemní pobyt v Praze domácím i turistům.
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