
Shrnutí lokality 119 Podbaba ke dni 7.6.2022 

 
1. Výchozí stav 
 
Shrnutí připomínek k 31.5.2018 
27 komentářů; 6 připomínkujících 

• Území bývalých industriálních areálů na okraji města, které postupně zaměnila dneska 
převazující obytná funkce. Klidná čtvrť, blízkost řeky, dostatek drobných zelených ploch a 
blízkost rekreačních ploch celoměstského významu, jakož i dobrá dopravní obslužnost činí 
toto území kvalitním k bydleni. 

• Svah pod zříceninou Baba je součástí evropské sítě Natura. Měl by být chráněn. 

• Neustálý postupný narůst automobilové dopravy od Suchdola a dalších obcí na obvodu Prahy 
trvale zhoršuje dopravní situaci jak na hlavním tahu ulice Jug. partyzánů, tak v Terronské, 
Papírenské a Ve struhách. 

• Pravidelný zápach z čističky je neslučitelný s touto převážné obytnou zónou. 

• Chybí propojení a prostupnost části území, kolem Julisky a podél Vltavy pro pěší a hlavně 
cyklisty. 

• Stadion Dukly na Julisce je sportovištěm. Podle návrh MPP je to ovšem zastavitelná plocha, 
kde do budoucna může vzniknout dvoupodlažní výstavba. 

• Výškova regulace 4+2 neodpovídá charakteru území. Potenciální navyšovaní stávajících 
budov o dvě patra by narušilo v současnosti příjemné meřítko a poměr volný/zastavěný 
prostor. V současnosti má bytová zástavba max.3 + ustupující 1 patro a toto je potřeba 
respektovat. 

• V plánu chybí jasná podpora zelené infrastruktury, pěší a cyklo prostupnost území 
v návaznosti na okolní lokality. 

• Tramvajová zastávka Nádraží Podbaba se stala důležitým dopravním uzlem, mohla by být 
vyřešená lépe a bezpečněji. Také je třeba řešit parkováni aut a kol u nádraží Podbaba. 

• Rozšíření letiště VH znamená, že příletový koridor se posune někam nad linii Bohnice-Sedlec-
Lysolaje-Nebušice. To jednoznačně znamená negativní dopady na prostředí v této oblasti ale 
také v celé severozápadní části Prahy 6 od Baby a Bubenče až po Dědinu. Dopady na intenzitu 
automobilové dopravy v celé Praze 6 si v takovém případě ani nelze představit. 

• Nedostatečná kapacita občanské a komerční vybavenosti na většině území lokality. 
 
2. Aktuální stav 2022 

• Číslo lokality se nezměnilo. Rozsah lokality se nezměnil. 

• Z lokality zmizela obytná transformační plocha 411/119/2006 v objektu Armády ČR. Území 
zůstává jako občanská vybavenost pro zajišťování obrany státu v rukou Armády. 

• Transformační stanice 110/22 kV s označením 760/119/1005 byla přesunuta z areálu bývalé 
sladovny ke stávající konečné tramvaje. Důvod neznámý. Uvolněná plocha je/bude využita 
pro developerskou dostavbu k již zastavěné části bývalé sladovny. Pokud přesun souvisí 
s diskutovanou lanovkou do Bohnic, pak je zajímavé, že pro lanovku nemá plán žádnou 
vymezenou rezervu. Takže s ní vlastně nepočítá. 

• V lokalitě přibyly 3 plochy veřejné vybavenosti bez bližší specifikace (identifikace oranžovým 
bodem). S největší pravděpodobností se jedná o ZŠ Čermákova, Sportovní centrum ČVUT 
Juliska a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. 

• V lokalitě přibylo označení plochy pro rekreační vybavenost, kterým je areál Dukly na Julisce. 
Nezměnilo se nic na faktu, že tato plocha je zastavitelná s určenou výškovou regulací 2 a 
představuje tak skrytou transformační plochu. 

• Za VPS jsou označeny TT Suchdol a trafačka 110/22 kV.  
 
3. Hodnocení 

• Pozitivní jsou následující body: 
o Eliminace transformační plochy 411/119/2006 v objektu Armády. Určitě sníží 

potenciální zatížení lokality. 



o Vymezení ploch občanské vybavenosti a rekreačních ploch, které ale na druhou 
stranu negarantuje zachování. 

o Určité snížení výškové regulace v oblasti mezi Antonína Čermáka a Čínskou na 3 
podlaží. 

• Negativní jsou zejména tyto: 
o Pro občanskou vybavenost není určen žádný regulativ. Plán vůbec neřeší potenciální 

dopady výstavby v lokalitě Papírenská na vybavenost lokality Podbaba (ZŠ, MŠ atd.). 

Absenci regulačních plánů je nutné považovat za obecný problém návrhu MPP. 

o Plán ani v novém návrhu neřeší prostupnost pro pěší a zejména cyklisty. Lokalitou 

není vyznačena žádná cyklostezka, která by propojila Podbabu s dalšími lokalitami 

v Praze 6. Přitom oblast stávající konečné tramvaje je důležitým dopravním uzlem i 

pro bezmotorovou dopravu, ne který navazují cyklostezka podél Vltavy s plánovaným 

mostem pro bezmotorovou dopravu u ústí Šáreckého potoka a lávky na Císařský 

ostrov. 

o Plán neřeší dopady rostoucí intenzity IAD vlivem stavebních aktivit v okolních 

lokalitách i na územích na severním obvodu Prahy ani z hlediska IAD tak z hlediska 

parkování (P+R). 

o Skryté transformační plochy jsou i nadále potenciálním rizikem. 

4. Návrhy pro námitku 

• Dopravní obslužnost transformační plochy 411/163/2220 v lokalitě Papírenská 
Návrh MPP neřeší dopravní obslužnost transformační plochy lokality ani návaznosti a vazby na 
lokality okolní. Při předpokládaném počtu vozidel v plánované zástavbě dojde k dalšímu zhoršení 
stávající neúnosné dopravní situace na existujících komunikacích. Krycí listy lokality Papírenská i 
okolních lokalit jsou z tohoto pohledu zcela nedostatečné. Lze uplatnit jako obecnou námitku. 

• Veřejná vybavenost a infrastruktura transformační plochy 411/163/2220 v ulici Papírenská 
Návrh MPP nespecifikuje veřejnou vybavenost a infrastrukturu transformační plochy a neřeší ani 
návaznosti a vazby na lokality okolní. Krycí listy lokality Papírenská i okolních lokalit jsou z tohoto 
pohledu zcela nedostatečné. 

• Zajištění prostupnosti lokality pro bezmotorovou dopravu a zejména cyklo 
Vyznačení cyklostezek pro bezpečnou dopravu propojujících Podbabu s lokalitami Bubeneč, Dejvice, 
Hadovka a Hanspaulka a navazujících na bezmotorovou infrastrukturu podél Vltavy. 

• Skryté transformační plochy    
Území obsahuje dvě skryté transformační ploch a to sportoviště Dukly na Julisce a objekt Armády ČR 
v Čínské ulici. Obě jsou v zastavitelném území se stanovenou výškovou regulací a představují 
potenciální riziko zástavby bez regulace s negativními dopady na celou lokalitu. Lze uplatnit jako 
obecnou námitku. 

• Návaznosti na okolní lokality a širší území 
Provázanost jednotlivých lokalit a širšího území v návrhu MPP není vůbec řešena. To má jednoznačně 
negativní dopady na přetíženou dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost. Lze podat jako 
obecnou námitku. 
 
 
 
 
Pavel Charvát 
7.6.2022 


