
Typ vyjádření:   Námitka 
 
Vyjádření k:   jiné 
 
Připomínkované prvky: Nedostatečná ochrana stávajících parků  
 
Text vyjádření: Lokalitami 328 Bílá Hora, 832 Bělohorská pláň, 833 Ladronka a 

896 Hvězda prochází souvislá zelená parková plocha, která je 
nevhodně rozdělena do více lokalit s různou mírou 
zastavitelnosti a rozdílným typem struktury. 

 
Text zdůvodnění:   
 
Uvedenými lokalitami prochází souvislý pás zeleně, který je rozdělen do pěti městských parků 
různé úrovně a část není jako zeleň označena vůbec. Jedná se o: 
 
zelený pás v ulici Na Bělohorské pláni (lokalita Bílá Hora) 
123/328/2649 – lokalitní park u kostela Panny Marie Vítězné (lokalita Bílá Hora) 
123/328/2145 – čtvrťový park u Památníku na Bílé Hoře (lokalita Bělohorská pláň) 
123/328/3239 – lokalitní park u obory Hvězda (lokalita Bílá Hora) 
123/833/3243 – lokalitní park na Vypichu (lokalita Ladronka) 
123/896/2753 – metropolitní park Obora Hvězda (lokalita Hvězda) 
 
Způsob využití v rámci lokalit (na krycím listě lokality) je vyjádřen nejednoznačně a 
nesrozumitelně: 
Bílá Hora – zastavitelná obytná 
Bělohorská pláň – zastavitelná rekreační 
Ladronka – zastavitelná rekreační 
Hvězda – nezastavitelná rekreační 
 
Podle textové části metropolitního plánu je způsob využití  jednou ze čtyř základních vlastností 
lokality, která spoluutváří její cílový charakter. Ve všech uvedených způsobech využití území 
metropolitní plán připouští umisťování budov a jiných staveb. Spojení obecných regulativů a 
hrubého měřítka negarantuje stabilitu území, bez navazující závazné územní studie a 
regulačního plánu neexistuje nástroj, jak koordinovat dosahování konkrétních dohod v území 
a zajistit harmonické městské prostředí. 
 
Propojené území vzrostlé zeleně od ulice Na Bělohorské pláni přes Památník na Bílé Hoře a 
jižní předpolí až k oboře Hvězda je rekreačním centrem celoměstského významu a je společně 
využíváno obyvateli celé Prahy k rekreačním účelům jako přírodní a historická památka (ještě 
ve spojení s tolerančním hřbitovem). Vzhledem k historické a krajinářské hodnotě je nutné 
celé území chránit jako nestavební přírodní lokalitu. Vymezení rozdělenými parky neposkytuje 
území dostatečnou ochranu, metropolitní plán zde připouští umisťování nových staveb 
různých rozměrů (dle úrovně parku).  
Jádrem území je bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádkem Hvězda s oborou  ležící v 
k. ú. Ruzyně, Liboc a Břevnov, které bylo vyhlášeno za národní kulturní památku nařízením 
vlády ČR č. 147/1999 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní 



památky (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek - ÚSKP 115). Jižní předpolí 
obory Hvězda vymezené ulicemi Bělohorská, Na Vypichu, Za oborou, Moravanů, U Světličky 
včetně pozemků v katastrálním území Ruzyně č. 307 - 312 a ohradní zdí obory Hvězda je 
součástí ochranného pásma této národní kulturní památky,  a je proto chráněno ve smyslu 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Ochranné pásmo výše uvedené národní kulturní památky bylo vymezeno vyhláškou č. 4/1963 
sbírky nařízení, vyhlášek a instrukcí NV hl. města Prahy. 
Dále je jižní předpolí obory situováno v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, 
vyhlášeném rozhodnutím bývalého odboru kultury NV hl. m. Prahy čj. Kul/5-932/81 ze dne 19. 
5. 1981 a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje ochranné pásmo a podmínky pro 
činnost v něm. 
Součástí národní kulturní památky Bojiště bitvy na Bílé Hoře s letohrádkem Hvězda a oborou 
Hvězda je Památník na Bílé Hoře (lokalita 832 Bělohorská pláň) včetně pozemků v katastrálním 
území Ruzyně č. 331 a 332. Tyto pozemky tvoří památkově chráněný průhled mezi 
Památníkem a Letohrádkem a jsou součástí celoměstského systému zeleně, skrz jeho východní 
polovinu prochází interakční prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). 
 
Předmětný celek národní kulturní památky a jejího ochranného pásma je významný nejen z 
hlediska historického, ale i z hlediska zachování přírodně krajinářského charakteru a 
urbanistického utváření. Ochranné pásmo bylo zřízeno k zajištění řádné správy a ochrany 
národní kulturní památky, nezastavěné zatravněné pozemky tvořící předpolí obory Hvězda 
mají chránit oboru před nepřiměřeným využitím, jejich podoba (tj. prázdný prostor) je důležitá 
pro zachování genia loci, je zásadním předpokladem pro zachování vhodných odstupů pro 
exponované pohledy na památku. Zachování dotčené plochy jako nezastavěného prostoru s 
přírodním povrchem je velmi důležité vzhledem k jeho výše uvedené kulturně historické 
hodnotě. 
 




