
Připomínka k návrhu Metropolitního plánu 
Lokalita 907 Zličín - Ruzyně 

 
Hranice lokality 
Lokalita Zličín – Ruzyně byla podle skutečného stavu přejmenována a poměrně 
značně rozšířena (255 ha). Jedná se o členitou lokalitu podél Pražského okruhu. 
 
Doplnění a úprava popisu cílového stavu 
Cílový stav lokality Vypich je popsán jako nezastavitelná, stabilizovaná rekreační 
lokalita se strukturou leso – zemědělské krajiny. Cílem vymezení je zachovat a posílit 
strukturu leso – zemědělské krajiny s významným rekreačním využitím. Cíl je velmi 
dobře navržen, protože lokalita by měla tvořit zelený okraj Prahy,  realita ale je zcela 
jiná. V "nezastavitelné stabilizované rekreační" lokalitě jsou vedle již existujících 
dopravních staveb (Pražský okruh, přiléhající letiště, mimoúrovňové křižovatky) 
plánované veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury 

− vysokokapacitní železniční trať Praha - Kladno,  
− odstavné koleje Ruzyně 
− tramvajová trať na letiště,  
− Břevnovská radiála, 
− komunikační propojení Drnovská-K letišti, 
− P+R parkoviště nádraží Ruzyně.  

 
Území takovým způsobem zatížené dopravní infrastrukturou nemůže plnit funkci ani 
rekreační ani leso – zemědělské krajiny. Lokalita je dle cílového charakteru v kontaktu 
se Středočeským krajem, ve skutečnosti je v kontaktu s letištěm Václava Havla, s 
logistickými centry a prostírá se v celé své délce podél Pražského okruhu. Od 
Středočeského kraje ji neprostupně oddělují dopravní stavby, které také způsobují 
velké zábory zemědělského půdního fondu. 
 
 
Úbytek zeleně - zásadní připomínka - vymezit plochy zeleně jako systémový prvek. 
Toto území je dle MPP navrženo jako rekreační a neměla by zde probíhat žádná 
výstavba, je nutné zvážit umístění všech uvedených dopravních staveb. 
 
Zahrnutí strategie boje proti změnám klimatu - zásadní připomínka – podpořit stávající 
zeleň a rekreační a ochranný potenciál tohoto území. 
 
Spolu s lokalitami 908 Sobín – Ruzyně, 605 Výzkumný ústav rostlinné výroby a 909  
Zličín-Řeporyje vytváří souvislý zelený pruh navazující na Divokou Šárku na severu. 
V lokalitě jsou  vhodně  doplněny cyklostezky. Vzhledem k cílovému charakteru lokality 
(nezastavitelná, rekreační) by bylo potřeba celý zelený pruh zkultivovat, aby krajina 
byla rozmanitější. Takto koncipovaný pruh by byl důležitý pro obyvatele přilehlých 
lokalit i z hlediska migrace živočichů a rostlin a přispěl by k větší bohatosti přírody v 
okolí lokality. 
 
 
 
ODŮVODNĚNÍ PŘIPOMÍNKY: 



Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky rozvíjené 
polycentrické město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a 
bezpečně. Chceme, aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný. Chceme ve 
městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a chceme mu 
rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali za město a 
nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně 
jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady. Chceme 
vědět, co se v místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve “stabilizovaném” území na hřišti 
nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku nezmění v soukromou 
nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, 
jak se může pozemek využít, bude jeho cena stanovována stavebním úřadem s 
omezeným okruhem účastníků s omezenou kontrolou a obrovským potenciálem ke 
konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro orientaci státní 
správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a musí zajistit.   




