
10. Námitka 

Vymezit lokalitu : Park Červený vrch 

 
Text: 
Požadujeme, aby byl návrh přepracován v souladu se závěry zpracovávané územní studie 
a  nedocházelo k rozšiřování zastavitelných ploch v přírodním parku Šárka-Lysolaje.  
Zároveň požadujeme, aby stávající plochy k zástavbě byly vymezeny jako stavební bloky, nebo 
případně samoty v rámci nezastavitelného území, a tím byla každá změna v území posuzována ve 
vztahu k přepracovaným lokalitám.   
Úpravy ploch viz. grafická příloha porovnání územní studie a návrhu metropolitního plánu.  

 
Požadujeme vymezení znaků lokalit : 
Zastavitelnost:      nezastavitelná   
Typ struktury:      krajna výrazných údolí 
Způsob využití:      nezastavitelná přírodní   
Míra stability:     stabilizovaná  

 

 
Odůvodnění je shodné s textem odůvodnění námitky : 
Navrhované dělení území přírodního parku do nesouvisejících lokalit neodpovídá krajinnému rázu   

 
Rozvojový cíl  
Přírodní park. Nezastavitelné území. Městský park Červený vrch. Lokalita navazuje především na hustě 
osídlené území sídliště Červený vrch, pro které je zásadním místem oddechu a rekreace. Městský park 
má potenciál nabídnout plochy pro aktivní odpočinek. Jedná se o plochy s obdobným potencionálem 
využití jako Ladronka v Břevnově. Nabízí se cesty na in-line, cyklo, pěší, místa pro party a hry. Možnost 
zapojení vodních prvků s edukací a výchovnými tématy. Nabízí se přírodní plochy a městská zeleň. Park 
propojuje urbanizované území Vokovic, Červeného vrchu, Jenerálky a Hanspaulky. Území, prochází 
proměnou. Pro správnou funkci území je důležité doplnění rekreačních cest i městských cest pro denní 
použití. 
3. Park začíná u Evropské třídy, kde jeho součástí může být významná kulturní stavba.  
4. Návrší Červeného vrchu má potenciál být místem setkávání s atraktivní vyhlídkou.  
19. Městský park Červený vrch je přírodní plocha, přes kterou je navrženo nové vedení rekreačního 
propojení Tiché a Dolní Šárky.  
20. Důležitá vazba nově navržené Šárecké horizontály, (která bezkolizně propojuje rezidenční území od 
sv. Matěje na Džbán), na ul. Horoměřická. Místo cyklonapojení od Veleslavína a Bořislavky.  

    Místo propojující Červený vrch a Hanspaulku.  
    Prostředí městského parku nabízí možnost vedení cest pro cyklo/in-line.  



    Cesty pro pěší  
    Hry u zadržené dešťové vody a obnovené vodoteče  
    Ale i odpočinek v obnovovaných sadech  
    Nebo jenoduché sportovní plochy pro růzmé rekreační sporty  
    Nebo dětské hřiště a grilovací místo pro rodinné setkání a dětské oslavy 
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