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NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2022/03 PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
posouzení obecných zásad z pohledu mitigačních a adaptačních opatření vzhledem ke změně klimatu

Připomínky pojmenovávají možnosti zlepšení pro Územní plán Hlavního města Prahy (Metropolitní plán): Návrh pro veřejné projednání z dubna 2022
tak, aby vytvářel co nejpříznivější podmínky pro realizaci adaptačních a mitigačních klimatických opatření a to zejména s ohledem na podmínky pro
opatření, která v sobě kloubí mitigační (=snižování vlivu města na klimatickou změnu) i adaptační efekt (připravenost města na dopady změny
klimatu) a zároveň chránil dosavadní kvality města v této oblasti.

ÚVOD: Změna klimatu, městské prostředí a územní plánování – základní souvislosti tématu

Vliv struktury a uspořádání města na schopnost adaptace na změnu klimatu

Nepřímých dopadů změny klimatu na města je celá řada, zde jsou popsány ty přímé, na které je do určité míry možné se adaptovat změnou plánování a
struktury města.

Budovy a veřejná prostranství města jsou habitatem člověka, ve své podstatě stenoekního živočišného druhu, který není schopný tolerovat značné
výkyvy v podmínkách prostředí je vázaný na úzce vymezený typ prostředí a úzce vymezené fyzikální podmínky. Do vytvoření žádoucích podmínek
investujeme velké množství energie (a je zde tedy velký prostor pro mitigační opatření) a z dopadů změny klimatu jsou nejproblematičtější ty, které
mění podmínky nežádoucím směrem mimo interval pro člověka vhodný.

Ve městech vzniká vzhledem k nízké míře vsaku a odparu a k jejich specifické struktuře specifické mikroklima, nazývané tepelný ostrov města. Nízká
míra vsaku je způsobena velkým množstvím budov a zpevněných ploch a odvedením velké části dešťové vody do kanalizace a vodotečí místo jejího
vsaku do půdy. Následně pak dochází k menšímu ochlazování vzduchu odparem, zejména evapotranspirací rostlin. V husté městské zástavbě také
dochází k efektu síťové radiace, kdy tepelné záření vyzářené jednou budovou či povrchem veřejného prostranství na cestě mimo atmosféru narazí na
jinou budovu, kterou ohřeje.

Tepelný ostrov města ještě zesiluje dopady změny klimatu. A co hůř, změna klimatu ohrožuje městskou vegetaci, což opět zesiluje efekt tepelného
ostrova města. Je to tak nebezpečný cyklus zpětných vazeb, kterému je třeba cíleně v územním plánování čelit.

Zásadní cestou, jak s efektem tepelného ostrova a negativními vlivy změny klimatu bojovat dlouhodobě udržitelně, je zelená infrastruktura –
podpořit co nejvíce vsakování dešťové vody a co největší množství vegetace – zejména dřevin – které zajistí odpar. Technické („šedé“) možnosti, jako
energeticky náročná klimatizace budov, v dlouhodobém horizontu jen situaci změny klimatu zhoršují, zároveň pak představují zdravotní riziko při
prudkých změnách teplot.

Z hlediska adaptace na změnu klimatu je pro strukturu města důležité, jak dobře je provázaná zástavba s funkční zelenou infrastrukturou
poskytující ekosystémové služby včetně regulace mikroklimatu a to v různých měřítkách – v měřítku regionu, měřítku čtvrti a měřítku konkrétního
veřejného prostranství (těm se však již věnuje kapitola č. 1). V detailu jsou pak důležité i další konkrétní vlastnosti veřejných prostranství a budov.
Konkrétně lze sledovat především následující:
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� Dostupnost zdravé volné krajiny, která může pomoci město ochladit a snížit tak efekt tepelného ostrova města. Dostupnost volné krajiny

vychází z tvaru města – čím větší město, tím víc se optimální tvar mění z centrálního na hvězdicový – kde velké zelené plochy zabíhají přímo blíž
centru.

� Dostupnost zelených ploch a liniové zeleně uvnitř města tak, aby byly rovnoměrně rozprostřeny a propojeny a pomáhaly ochladit město uvnitř.

� Množství vsakované dešťové vody a množství zeleně v městské struktuře. Je třeba zajistit vsak dešťové vody ze střech/nebo její udržení a

odpar na vegetační střeše i ze zpevněných ploch, včetně veřejných prostranství.

� Stínění veřejných prostranství a otvorů staveb vnějšími stínícími prvky mobilními (žaluzie, okenice, markýzy) nebo pevnými (přesahy střech,

slunolamy, balkóny). Je důležité použít vnější zastínění, vnitřní žaluzie dokáží zachytit a odrazit pouze zlomek tepla oproti venkovnímu stínění. To
pomáhá prioritně bránit přehřívání klíčových prostor pro pobyt.

� Ve veřejných prostranstvích je pak v souvislosti s vlnami veder důležitá dostupnost pitné vody (pítka) a vody pro ochlazení organismu

(mlžítka a prvky s dostupnou tryskající vodou či alespoň pro namočení pokrývky hlavy).

� Zvyšování odrazu slunečního záření používáním materiálů s vysokým albedem (odrazivostí). To je nejdůležitější pro vodorovné povrchy –

dlažby, střechy, i stěny s vysokým albedem však mají význam. Ploché střechy izolované asfaltovou lepenkou se v létě ohřívají běžně na 60-70°C.
Materiály s vysokým albedem přispívají k tomu, aby se celé město ohřívalo co nejméně.

Aby se město na změnu klimatu adaptovalo, je potřebná ochrana a rozvíjení těchto charakteristik prostřednictvím územního plánování.
Znamená to chránit je a rozvíjet jak v koncepci města, tak v rozmístění jednotlivých ploch, tak v detailních regulativech chránících a
podporujících vegetaci v nejdrobnějším měřítku pozemku.

Ostatní projevy změny klimatu (silnější vítr, mrazové jevy) mají na veřejná prostranství také určitý vliv, ale lze předpokládat, že v rámci poměrně
značných rezerv předepsaných normami nebudou představovat významný plošný problém, spíše se bude jednat o jednotlivé případy podceněných
konstrukcí. (podstatnější jsou pro návrh technické a dopravní infrastruktury zejména v regionálním a celostátním měřítku, to ale není předmětem
řešení územního plánu).
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Vliv struktury a uspořádání města na emise skleníkových plynů
Struktura města výrazně ovlivňuje množství nezbytné dopravy a dopravou způsobovaných emisí. Strukturu, která produkuje emisí co nejméně,
popisuje koncept „město a region krátkých vzdáleností1“. Znamená to plánovat polycentrické město tak, aby intenzivní zástavba byla okolo cílů cest –
center vybavenosti a stanic veřejné dopravy a od nich dále intenzita klesala. Díky tomu většina obyvatel bydlí co nejblíže cíle svých cest a pro stejný
komfort potřebuje méně cest.

Struktura zástavby a pravidla pro ni ovlivní potřebnou energii na vytápění, respektive tepelné ztráty budov. Důležitý je Poměr A/V struktury.
Předpokladem nízkých tepelných ztrát je zmenšení podílu ochlazovaných ploch konstrukcí vůči objemu konstrukce. Vyjadřuje se poměrem plochy
obvodového pláště A k obestavěnému prostoru. To znamená, že řadové rodinné domy mají při stejně kvalitních stěnách menší tepelné ztráty než
samostatné, obdobně to platí i u bytových domů; tam ale nejvýhodněji vychází bodové bytové domy velkého měřítka, což je v rozporu s charakterem
českých měst; nejvhodnější je klasická bloková zástavba anebo řádková zástavba (využívaná například po 2. světové válce v rámci dvouletky a
pětiletky jako modifikace blokové struktury).

Role územního plánování v problematice klimatu

Územní plánování je směrem ke klimatické změně nezastupitelné zejména v těchto oblastech:

� Ochrana dobře fungujících a tím hodnotných prvků a jejich klíčových vlastností v území nepožívajících jiné ochrany tak, aby nebyly při rozvoji

odstraněny. Např. nechráněné (zejména soukromé) zeleně a vodních prvků ale také jejich propojení a vazeb.

� Nastavení podmínek a pravidel pro koordinaci jednotlivých různých činností rozvoje města a složek v území (např. inženýrských sítí a vegetace)

tam, kde tato koordinace není zajištěna již legislativou.

� Upřesnění veřejných zájmů v místních podmínkách a vytvoření podmínek pro realizaci zajištění potřebných veřejně prospěšných staveb a opatření

– např. retence vody nebo územní systém ekologické stability. A dále vyvažování a koordinace protichůdných veřejných zájmů (např. klimatických
opatření a ochrany historických hodnot) tak, aby byly v důsledku naplněny všechny relevantní veřejné zájmy.

1 Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH. Leitkonzept - Stadt und Region der kurzen Wege
Gutachen im Kontext der Biodiversitätsstrategie. Umweltbundesamt: 2011 on-line dostupné zde
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Obecná negativa a rizika pojetí návrhu územního plánu

� Územní plán je velmi neurčitý, používání obratů jako zpravidla (77x ve výroku bez příloh a karet lokalit) a obvykle (7x) relativizují vyznění

velkého množství pravidel. Téměř tak mimo jiné nejde předvídat intenzita využití území, protože není zřejmé, kam až lze ve výkladu zajít.

� Jednotlivé lokality jsou zpracovány velmi nekonkrétně – namísto toho, aby plán využil silnou stránku členění na lokality a ke každé popsal co

nejkonkrétnější zásady urbanistické koncepce, jsou i v popisech použity opakující se obecné formulace.

� Nejsou vymezena žádná území, kde je rozhodování podmíněno zpracováním regulačního plánu anebo územní studie, ale zároveň je hojně
využívána parametrická regulace a bodové značky. To znamená, že v území bude muset docházet k nějaké koordinaci záměrů, ale ta nemá žádný
předepsaný obsah a standard. Tím není garantována úplnost nebo komplexnost při koordinaci hrozí například, že adaptace na změnu klimatu
přitom vůbec nebude vědomě řešena.

Posouzení návrhu a vlastní formulace připomínek
Připomínky jsou zaměřeny na obecné zásady a regulativy územního plánu formulovanými v textové části výroku. Nezabývá se dopodrobna
rozmístěním regulativů v území ani detailními zásadami uvedenými v příloze výrokové části č. 3. Soubory krycích listů (lokalit). Pro konkrétní řešení
v území navrhuji pouze obecné zásady, jak změnit přístup k území a zpracování krycích listů.

Členění odpovídá jednotlivým kapitolám textové části výroku. Citace z výrokové části návrhu územního plánu jsou ve sloupci „stav v plánu“ uvedeny
kurzívou, komentář a připomínky standardním řezem písma. V sloupci odůvodnění připomínky je tam, kde to je možné navrženy také příklady, jak lze
připomínku konkrétně zapracovat do textu výroku územního plánu.

02/ Koncepce: Článek 9 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území Prahy + 02/ Hlava I Základní koncepce (ekvivalent Základní koncepce rozvoje
území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot)

článek hodnocení návrhu (a jeho citace) návrh připomínky odůvodnění připomínky
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Článek 9

Koncepce

ochrany a

rozvoje

hodnot území

Prahy

Článek 10

Deset tezí

Metropolitního

plánu

Text čl. 9 a 10 se žádným způsobem se nevztahuje ke změně klimatu a

mitigaci a adaptaci. Je z většiny pojatý jako popis stavu, nikoli zásady a

neobsahuje tak ani zásady, které by bez výslovného zmínění vazby na

adaptaci a mitigaci byly z klimatického pohledu příznivé mimoděk.

K zásadnímu tématu tepelného ostrova města se vztahují následující

části článku 10; podtržením jsou zvýrazněny ty, které nejsou napsány

jako zásady, ale jen jako konstatování stavu nebo odůvodnění podrobné

regulace dále:

{4} Městská příroda

a) Mimořádně morfologicky pestré přírodní prostředí města a harmonická

kompozice města v krajině jsou pro Prahu nenahraditelné a jsou

základem jejího celkového uspořádání. Parky jsou rekreačním

potenciálem, který umožňuje zlepšit celkovou kvalitu života.

b) Metropolitní plán chápe pražské městské parky ve své různorodosti

jako architekturu doplňující celkovou kompozici města. Parkové plochy

jednoznačně vymezuje a mezi sebou je systémově a hierarchicky

provazuje.

{5} Vltava

a) Řeka Vltava a její významné přítoky spoluurčují krajinnou a urbánní

kompozici Prahy. Vltava je základní horizontálou celé pražské

kompozice, je jednolitým a souvislým parkovým a promenádním celkem

procházejícím městem jak v jeho sevřeném centru, tak i v otevřené

krajině.

b) Metropolitní plán klade důraz na obnovu a posílení celkového

kompozičního významu vodních toků, na zlepšení kvality území břehů a

jejich využití pro nová nebo obnovená veřejná prostranství.

{6} Krajinné rozhraní a otevřená krajina

a) Krajinné rozhraní jako součást otevřené krajiny je důležitým

kompozičním prvkem metropole. Základem koncepce je nezastavitelnost

a maximální územní provázanost všech lokalit, které krajinné rozhraní

vytvářejí.

Do kapitol „Koncepce ochrany

a rozvoje hodnot území

Prahy“ a „Základní koncepce“

doplnit do koncepce rozvoje

města zásady zvyšování

připravenosti Prahy na změnu

klimatu a zároveň snižování

vlivu Prahy na změnu klimatu.

A tyto zásady provázat

s obecnými přístupy s odkazy

na konkrétní kapitoly

výrokové části územního

plánu, kde jsou podrobněji

rozvedeny.

Články 9 a 10, které by měly obsahovat Základní koncepci

rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot. To

znamená obecné zásady, které jsou využívané při vydávání

stanovisek k jednotlivým záměrům. Zásady v této části jsou

důležité z následujících důvodů:

1/ O obecné zásady se mohou opřít stanoviska

v nejednoznačných případech (kterých bude vzhledem

k nadužívání relativizujících formulacích regulativů užíváním

slov jako zejména a obvykle velké množství)

2/ Obecné zásady mohou připravit půdu pro nová témata, která

zatím nejsou dostatečně propsána do legislativy a není snadné

nebo dokonce možné je promítnout do podrobných regulativů.

Jednak fungují jako vodítka a jednak umožní rychle reagovat v

případě změny legislativy. A stejně tak rychle reagovat

v připravovaných územních studiích a regulačních plánech.

Klimatické problematika je přesně ten případ.

3/ Obecné zásady v těchto kapitolách jsou vodítkem pro změny

územního plánu – umožňují rozlišit, které změny v budoucnu

jdou proti základní koncepci a které ji naopak podporují.

Všechny tyto důvody jsou pro klimatickou problematiku

relevantní a bez doplnění Základní koncepce rozvoje území

územní plán ztratí směrem k adaptačním a mitigačním

opatřením zásadní část své síly.

Příklad formulace, jak zapracovat připomínku do základní

koncepce rozvoje území:

Praha se bude nadále v celém svém správním území rozvíjet

způsobem, který bude zlepšovat schopnosti adaptace města

na změnu klimatu a zároveň snižovat vliv Prahy na změnu

klimatu. Schopnost adaptace města na změnu klimatu bude

rozvíjena zejména prostřednictvím ochrany a rozvoje zelené

infrastruktury a zvyšování vsaku a retence dešťové vody a

snižování eroze, zvyšováním odrazivosti budov i veřejných

prostranství. Vliv Prahy na změnu klimatu bude snižován
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b) Metropolitní plán navrhuje kultivaci rozsáhlého území otevřené krajiny,

která zajistí zkvalitnění krajinného zázemí města, zlepšení ekologické

stability a dotvoření kontrastů mezi městskou a otevřenou krajinou.

zejména rozvojem polycentrické a polyfunkční struktury města,

podporou aktivní a veřejné dopravy a vytvářením podmínek pro

obnovitelné zdroje energie.

02/ Hlava II Urbanistická koncepce

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

hlava II Urbanistická koncepce nepracuje s polycentrickým uspořádáním města,

nedefinuje a nechrání / nepodporuje funkce, které jednotlivá centra tvoří.

Definovat v urbanistické koncepci hierarchii

a umístění různých úrovní městských

center. Pro jednotlivá centra definovat jejich

funkční náplň, jejich význam a

obsluhovanou oblast, nároky na veřejná

prostranství a dopravní napojení. Definovat,

jaké jsou vazby současného zastavěného

území a zastavitelných ploch na jednotlivá

centra a to zejména pěší a cyklistickou

dopravou a MHD.

Polycentrická struktura je základem města

krátkých vzdáleností, kde lidé mohou pro cesty

do práce a časté a kvalitní využívání občanské

vybavenosti přednostně využívat pěší a veřejnou

dopravu namísto individuální automobilové a tím

mimo jiné šetří energii a emise včetně emisí

skleníkových plynů.

Hlava II Urbanistická koncepce a na ni navazující konkrétní regulativy

neumožňují v území předvídat rozložení funkcí a jejich kapacit. Funkční

regulace ponechává velkou míru volnosti, nepracuje se v regulaci

s podlažními plochami.

Doplnit regulaci, která umožní

předvídatelnost rozložení funkcí tak, aby

bylo možno dle předpokládané intenzity

využití dimenzovat infrastrukturu

s preferencí pěší dostupnosti občanského

vybavení a dalších služeb.

Toho je možné dosáhnout například

zpřesněním funkční regulace včetně

stanovení požadavku na využití v parteru a

stanovením koeficientu podlažních ploch.

Tam, kde nebude odůvodněně zajištěna

dostatečná předvídatelnost rozložení funkcí

pro dimenzování infrastruktur, podmínit

výstavbu zpracováním regulačního plánu

nebo územní studie nebo etapizací.

Předvídatelnost rozložení a kapacit jednotlivých

funkcí ve městě je nezbytná pro dimenzování

veřejné vybavenosti a dalších infrastruktur a

služeb tak, aby se nacházely v pěší dostupnosti

nebo dostupnosti MHD a tím vznikalo město

krátkých vzdáleností, které šetří energii a emise

včetně emisí skleníkových plynů.
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Článek 14

Pojetí

urbanistické

koncepce

Urbanistická koncepce počítá s rozvojem městské přírody pouze ve

stavebních blocích:

(1) Urbanistická koncepce je stanovena pro zastavitelné území a

souhrnně vyjadřuje požadavky na zastavitelné stavební i nestavební

lokality, popřípadě jejich části.

(2) Rozvoj zástavby je navržen do stavebních bloků vymezených a

obsloužených veřejným prostranstvím. Rozvoj městské přírody je

navržen v nestavebních blocích, zejména za účelem zlepšení kvality

přírodních a krajinných složek a klimatických podmínek na území města.

Požadovat rozvoj zelené infrastruktury

(namísto městské přírody) zejména za

účelem zlepšení kvality přírodních a

krajinných složek a klimatických podmínek

na území města požadovat i ve stavebních

blocích tak, aby narůstala anebo ve

stabilizovaném území alespoň neklesal její

adaptační a mitigační efekt.

Zavést koeficient zeleně nebo obdobný

nástroj, který ve stavebních blocích bude

garantovat minimální rozsah a efekt

vegetace a bude obdobně jako stávající

koeficient zeleně platného územního plánu

rozlišovat efekt různých typů vegetace; na

rostlém terénu s plným efektem a

započítáním, na konstrukcích nebo

v dlažbě se sníženým efektem a

započítáním.

Přitom využívat v EU i v ČR zaužívaného

termínu zelená infrastruktura, který je

obsažen i v novém stavebním zákoně, který

je již platný, zatím však nenabyl účinnosti.

V tomto smyslu termín definovat v definici

pojmů.

Zlepšovat klimatické podmínky je nejdůležitější

v místě pobytu osob, což jsou zpravidla stavební

bloky. Vegetace ve vnitroblocích, na konstrukcích

či střešních zahradách má proto nejpřímější efekt

a nenahraditelnou roli a je třeba jasně obecnými i

konkrétními regulativy směřovat k tomu, aby byla

stávající chráněna a vznikla nová.

To neznamená, že větší parky a propojení do

volné krajiny nejsou důležité, hrají však v rámci

systému zelené infrastruktury jinou roli a naplňují

jiné potřeby.

Příklad formulace dílčí části zapracování

připomínky do koncepce ochrany hodnot:

Městská příroda, resp. zelená infrastruktura ve

stavebních blocích ve formě vegetace na terénu,

na konstrukcích a střešních zahradách bude ve

stabilizovaném území chráněna tak, aby

nedocházelo k její redukci. Při nahrazování

stávající vzrostlé vegetace nově budovanou a

vysazovanou bude zohledněna vyšší adaptační a

mitigační funkce starých vzrostlých stromů.

Příklad formulace dílčí části zapracování

připomínky do urbanistické koncepce:

Ve stavebních blocích stanovuje žádoucí rozsah

zelené infrastruktury koeficient zeleně.

Článek 16

Veřejná

prostranství

jako základ

struktury

města

Urbanistická koncepce nepracuje vědomě se zásadami pro zelenou

infrastrukturu a to ani ve vazbě na veřejná prostranství, zatímco

například s technickou a dopravní infrastrukturou ano:

(1) Základem stávající i nově navržené struktury zastavitelného území je

kostra veřejných prostranství tvořená sítí ulic a doplněná náměstími a

městskými parky, případně dalšími veřejně přístupnými plochami.

Do urbanistické koncepce zařadit zelenou

infrastrukturu a definovat její účel jako

naplňování ekosystémových služeb

zejména v oblasti rekreace a regulace

klimatu a její prostorové řešení jako

propojeného systému různých měřítek od

uliční zeleně po biocentra a biokoridory

Zelená infrastruktura je základem adaptace.

Resilience jednotlivých ekosystémů sídelní

zeleně a modrozelené infrastruktury je závislá

zejména na jejich vzájemné propojenosti; ta je

vhodná i pro jejich rekreační funkci.

I přes investiční složitost je třeba doplňovat

stromy v ulicích, protože se jedná o prostranství,
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(2) Koncepce veřejných prostranství respektuje nové nároky na kvalitu

veřejného prostoru a vytváří předpoklady pro zvýšení jeho kvality.

Ucelená síť veřejných prostranství zajišťuje prostupnost města a je

jedním ze základních kamenů jeho obrazu.

(3) Metropolitní plán stabilizuje vymezení veřejných prostranství. Síť

veřejných prostranství představuje trvalý řád ve struktuře města, je

základem jeho prostorového uspořádání a zpravidla prostorem provedení

dopravní a technické infrastruktury a pro obsluhu zástavby včetně

veřejné vybavenosti.

(4) Veřejná prostranství jsou na základě kompozičních principů

hierarchicky rozdělena do čtyř úrovní dle čl. 81 a 85.

Metropolitní plán až na výjimky (jako je např. trojuhelník u javoru na

Smetanově nábřeží, 123/002/2974 Park u Novotného lávky - místní park)

nechrání drobné plochy veřejné zeleně.

ÚSES. Pro zelenou infrastrukturu stanovit

konkrétní zásady její ochrany a rozvoje.

Do urbanistické koncepce zařadit ochranu a

zlepšování provětrávání struktury města

aby se zlepšoval přísun chladnějšího a

čistšího vzduchu z ploch zeleně ve městě a

z okolní volné krajiny.

Do urbanistické koncepce nebo koncepce

zelené infrastruktury zařadit požadavek na

doplnění stromořadí či samostatných

stromů v souvisle obestavěných ulicích a

na náměstí všude tam, kde to není

prokazatelně prostorově vyloučeno.

Do urbanistické koncepce zařadit princip

realizovatelnosti adaptačního opatření ve

všech plochách bez ohledu na jejich

funkční využití.

Do urbanistické koncepce zařadit preferenci

prostorového, funkčního a materiálového

řešení veřejných prostranství tak, aby co

nejvíce pomáhalo prevenci před

přehříváním a v co nejvyšší míře

umožňovalo zasakování vody, pokud to

není v rozporu s cílovým charakterem či

využíváním veřejného prostranství.

kde je pohyb veřejnosti nezbytný pro zajištění

základních potřeb za jakýchkoli podmínek, tedy i

klimaticky nepříznivých. Parky jako kostra zelené

infrastruktury proto nepostačují.

Pro případné nejistoty s interpretací je stanovení

zásady, že adaptační opatření je možné

realizovat ve všech plochách s rozdílným

funkčním využitím obecným principem, který

pomůže vytvořit jednoznačný výklad a tím prostor

pro realizaci adaptačních opatření.

Článek 19

Koncepce

městské

přírody

Jako kategorii nejbližší zelené infrastruktuře návrh územního plánu

používá termín „městská příroda“.

(1) Metropolitní plán navrhuje principy ochrany a rozvoje městské přírody

tak, aby byly zajištěny vhodné podmínky pro život ve městě včetně

dostatečného zázemí pro rekreaci i pro udržení dochovaných přírodních

hodnot. Metropolitní plán navrhuje dotvoření kompozice městských

parků, zejména v duchu hodnot historických kompozic, i posilování jejich

provázanosti a přístupnosti při zachování environmentálního a

hygienického významu.

(2) Struktura městské přírody je dána přítomností, rozložením a

podrobnějším popisem nestavebních bloků. Nestavební bloky zpravidla

charakterizuje nezpevněný terén pokrytý vegetací s různou mírou

kulturních zásahů a úprav. Budovy se v nestavebních blocích

nevyskytují, nebo vyskytují ojediněle.

(3) V nestavebních blocích sdružených do městských parků jsou urbánní

vztahy nahrazeny cestní sítí a její návazností na uliční prostranství.

(4) Městská příroda je doplněna dalšími plochami nezpevněného terénu

s přítomností trvalé vegetace v různých formách v rámci stavebních

bloků a parkově upravených částí náměstí.
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(5) Městská příroda je v rámci městské krajiny doplněna enklávami

otevřené krajiny, které jsou dále popsány v koncepci otevřené krajiny v

čl. 21 odst. 4.

Článek 20

Kompozice

městských

parků

1) Metropolitní plán respektuje a rozvíjí stávající městské parky a

hodnotná přírodní území. Regulativy jsou stanoveny především s

ohledem na celkovou kompozici krajiny.

(2) Krajinný rámec celkové kompozice Prahy tvoří horizont horních hran

a svahů údolí Vltavy, jejích přítoků a další výrazné terénní předěly.

Městské parky jsou v Metropolitním plánu vymezeny tak, aby pohledově

exponované nezastavěné nebo řídce zastavěné svahy byly chráněny.

(3) Metropolitní plán navrhuje využít řadu stávajících ploch s

neudržovanou vegetací, zejména míst přirozených volných prostupů

městem podél vodních toků, pro založení nových městských parků.

(4) Městské parky jsou na základě kompozičních principů hierarchicky

rozděleny do čtyř úrovní dle čl. 85.

02/ Hlava III Koncepce (otevřené) krajiny

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

Článek 21

Otevřená

krajina

Plán nestanovuje zásady ochrany hodnot v otevřené krajině, v její

koncepci pouze konstatuje stav a odůvodňuje podrobnější regulativy:

(4) Součástí otevřené krajiny jsou nezastavitelné lokality obklopené

souvislým zastavitelným územím města. Těmito enklávami otevřené

krajiny jsou zpravidla lesnatá a přírodně hodnotná území, která pronikají

směrem ke středu města z okolní otevřené krajiny, avšak územní

souvislost tohoto propojení byla rozvojem města porušena, zpravidla

modernistickou zástavbou (svojí polohou se staly součástí městské

krajiny). Enklávy otevřené krajiny jsou součástí tzv. „zelených klínů“ 30,

které Metropolitní plán považuje za hodnotu, která spoluutváří obraz

města.

(5) Metropolitní plán vytváří podmínky pro zvyšování ekologické stability

zejména v otevřené krajině. Pro tento účel je stanoven regulační princip

Popsat jednoznačně, v čem spočívají

hodnoty volné krajiny a stanovit

konkrétně zásady pro jejich ochranu.

Pokud nejsou hodnoty přesně definovány a popsány

zásady jejich ochrany, není ochrana vymahatelná.

Pokud nemá koncepce formu souboruzásad, nelze ji

brát v potaz při rozhodování v území.
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vztažený ke stupni ekologické stability dílčích vymezených ploch

podrobnějšího strukturálního členění podrobně popsaný v čl. 107.

Rovněž je stanoven ukazatel pro sledování stavu ekologické stability

souhrnně za jednotlivé lokality otevřené krajiny – index ekologické

stability, jak je podrobně uvedeno v čl. 158.

Článek 25

Protierozní

opatření v

otevřené

krajině

(1) Metropolitní plán vytváří podmínky pro zvýšení protierozní ochrany

území především stanovením regulativů, které umožní doplnění trvalé

vegetace do krajinné struktury a následné snížení vodní a větrné eroze

zejména v okolních zemědělsky intenzivně využívaných plochách.

(2) Regulace území otevřené krajiny na základě principu podpory

zvyšování ekologické stability krajiny dle čl. 108 působí celoplošně jako

protierozní opatření.

Navrhnout opatření protierozní

ochrany a retence vody ve volné

krajině a zařadit je jako veřejně

prospěšné opatření (VPO).

Pouze umožnit opatření protierozní ochrany je

nedostatečné pro jejich reálné prosazení na

soukromých pozemcích tam, kde vlastník sám není ve

věci aktivní. VPO dá veřejné správě možnost převzít

iniciativu a opatření realizovat.

02/ Hlava IV Koncepce infrastruktury

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

Krajinná

infrastruktura

(ÚSES)

Článek 29

Koncepce

krajinné

infrastruktury

(1) Krajinnou infrastrukturu v Metropolitním plánu reprezentuje zejména

územní systém ekologické stability (dále také „ÚSES“). Vymezení ÚSES

zajišťuje podporu pro základní nezbytnou míru ekologické stability krajiny

jako celku a pro udržitelný rozvoj území, jehož je ekologická stabilita

(rovnováha) základní součástí.

(2) Koncepce ÚSES je předurčena vymezením ÚSES nadmístního

významu (regionálního a nadregionálního) v ZÚR.

(3) Metropolitní plán vymezuje ÚSES na základě aktuálního oborového

podkladu – Plánu místního ÚSES.V řadě případů nelze stanovit

jednoznačné hranice skladebných částí ÚSES – biocenter a biokoridorů.

Proto Metropolitní plán také užívá způsob vymezení v prostoru k

upřesnění, a tím vytváří podmínky pro předpokládané zpřesnění

vymezení ÚSES v podrobnějších dokumentacích bez nutnosti pořízení

změny Metropolitního plánu.

V celém správním území města

pracovat se zaužíváným  termínem v

EU i ČR zelená infrastruktura a

využívat jej. Termín zelená

infrastruktura je obsažen i v novém

stavebním zákoně, který je již platný,

zatím však nenabyl účinnosti. V tomto

smyslu termín definovat v definici

pojmů.

ÚSES zahrnout do koncepce veřejné

infrastruktury, ale neredukovat ji

pouze na samotný ÚSES, ale

zahrnout celé spektrum prvků v sídle i

volné krajině.

Nestanovení hranic skladebních částí zamezuje jak

přesnému zacílení ochrany, tak vymezení jako VPO a

jejich realizaci v situaci, kdy majitel pozemku o jejich

realizaci nemá zájem.

Podmínění nové zástavby realizací prvků zelené

infrastruktury zajistí koordinovanou a efektivní realizaci

zelené infrastruktury spolu s výstavbou.
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(4) Vymezením ÚSES jsou vytvořeny prostorové podmínky pro udržení a

obnovu ekologické stability krajiny v rozsahu území dle správních hranic

Prahy a pro souvislé propojení systému směrem do území sousedních

obcí Středočeského kraje. Podmínky a požadavky pro plochy a koridory

krajinné infrastruktury jsou podrobněji stanoveny v čl. 113 až 116.

(5) Koncepce krajinné infrastruktury je vyjádřena v grafické části Z 02 a

Z 03.

Stanovit prvky ÚSES přesně

vymezením hranic jeho jednotlivých

skladebných prvků a zařadit

nefunkční prvky ÚSES mezi VPO.

Tam, kde jsou vymezovány nové

zastavitelné plochy v blízkosti nově

navržených prvků zelené

infrastruktury jejich realizací zástavbu

podmínit.

Článek 30

Koncepce

dopravní

infrastruktury

(7) Koncepce letecké dopravy je založena na významové

nezastupitelnosti mezinárodního spojení s vysokým společenským i

ekonomickým významem. Je založena na stávajícím systému letišť.

Pro zajištění potřeb výhledové kapacity Letiště Václava Havla Praha

zahrnuje koncepce Metropolitního plánu návrh dostavby dráhového

systému o novou paralelní dráhu a stanovuje podmínky pro úspěšný

rozvoj letecké dopravy a s tím spojených mezinárodních vazeb.

Podrobně v čl. 129.

Zpracovat infrastrukturu pro pěší a

cyklisty minimálně ve stejné

podrobnosti jako pro IAD a MHD a to

včetně vymezení veřejně

prospěšných staveb tam, kde to bude

třeba.

Vypustit dostavbu dráhového

systému Letiště Václava Havla Praha

v ZÚR i zde. Pokud nebude

dotčenými orgány umožněno

vypuštění, omezit nárůst provozu

letiště jako celku.

Zatímco v oblasti automobilové dopravy jsou

komunikace dořešeny až do nejnižší úrovně a je

vymezena řada veřejně prospěšných staveb, pro pěší a

cyklistickou dopravu, kde je infrastruktura zatím

nespojitá a s řadou problémů to v tomto detailu a míře

prosaditelnosti vyplývající z VPS zpracováno a

vymezeno není. To znamená znevýhodňování módů

dopravy z pohledu klimatu vhodnějších. To je třeba

napravit.

I bez stavby nové paralelní dráhy je ještě prostor pro

navyšování kapacity letiště. Letecká doprava s větším

negativním vlivem na klima zároveň bude v budoucnu

konkurovat železniční, která má emise skleníkových

plynů nižší. Destinace z Letiště Václava Havla Praha se

totiž z velké části překrývají se spojeními, které

v budoucnu bude zajišťovat vysokorychlostní železnice.

Není žádoucí tuto konkurenci v budoucnu posilovat a

zvýhodňovat možnost s horším dopadem na životní

prostředí.
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Článek 32

Koncepce

technické

infrastruktury

(1) Koncepce technické infrastruktury je založena na vyváženém

systému stávajících i navržených sítí a jejich jednotlivých částí tak, aby

byly zajištěny optimální územní podmínky k umístění a provozu uzlových

a liniových prvků nadřazené technické infrastruktury pro zvýšení míry

možných dodávek všech potřebných médií, k předcházení výpadkům,

zvládání krizových situací a zajištění provozu města s dostatečnou

úrovní obsluhy všemi subsystémy i pro jeho předpokládaný budoucí

rozvoj.

(2) Pro naplnění koncepce technické infrastruktury v měřítku uličních

prostranství je důležité sdružování sítí do koridorů a jejich účelné

prostorové uspořádání33.

(3) Koncepce technické infrastruktury je vyjádřena v grafické části Z 03.

Doplnit požadavek na sdružování sítí

technické infrastruktury ve veřejných

prostranstvích tak, aby byl prostor pro

zelenou infrastrukturu, zejména

stromy.

Doplnit pro stísněné podmínky ve

veřejném prostoru preferenci zelené

infrastruktury před zásobováním

plynem.

Doplnit požadavek na zasakování

dešťových vod ve stavebních i

nestavebních blocích včetně

veřejných prostranství; svedení do

dešťové kanalizace umožnit pouze

tam, kde jiné řešení prokazatelně

není možné.

Technická infrastruktura nekoordinované rozmístěná

v uličním profilu bývá velkou překážkou realizace

zelené infrastruktury a tomu je třeba předcházet.

Příklad formulace, jak formulovat obecné zásady pro

umisťování technické infrastruktury:

Při návrhu tras technické infrastruktury budou sítě

sdružovány do koridorů pro dosažení účelného

prostorové uspořádání a vytvoření prostoru pro

realizaci modrozelené infrastruktury v uličním profilu.

Všechna vedení technické infrastruktury a prvků

modrozelené infrastruktury jako součást veřejně

prospěšné infrastruktury jsou z hlediska jejich

prostorové koordinace rovnocenná. V územích, která

nejsou v současné době plynofikována, mají ostatní

vedení a prvky modrozelené infrastruktury prioritu před

budováním nového nízkotlakého rozvodu plynu.

Příklad formulace, jak formulovat obecné zásady

odkanalizování:

Územní plán dále stanovuje následující zásady pro

odkanalizování a odvodnění:

Veškeré zastavitelné plochy a plochy přestaveb budou

odkanalizovány oddílným systémem kanalizace a bude

na nich důsledně vyžadováno hospodaření se

srážkovými vodami následovně – srážkové vody budou

vsakovány na vlastním pozemku stavby nebo v jejím

okolí a pouze pokud podloží prokazatelně neumožňuje

vsak, budou před vypuštěním do vodoteče anebo

dešťové kanalizace bržděny v retenčních nádržích.

Srážkové vody z veškerých zpevněných plochy

veřejných prostranství budou vsakovány, pouze pokud

podloží prokazatelně neumožňuje vsak, budou před

vypuštěním do vodoteče anebo dešťové kanalizace

bržděny v retenčních nádržích.

Dala by se do podmínek zapracovat ještě možnost

vlastníků schraňovat srážkovou vodu pro vlastní
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potřebu jako možnost kromě zasakování nebo je to

zbytečné a s touto možností návrh implicitně počítá?

Příklad formulace, jak upravit obecné zásady

zásobování plynem:

Územní plán stanovuje podmínky pro optimalizaci

fungování stávajícího systému. Cílem návrhu je

zabezpečení dodávek zemního plynu pro zastavěné

území a zajištění zásobování vymezených

zastavitelných a přestavbových ploch, pokud nová

vedení nekolidují prostorově s potřebnými prvky

modrozelené infrastruktury. Zastavitelné a přestavbové

plochy mohou být budou napojeny na stávající

středotlakou nebo nízkotlakou distribuční síť zemního

plynu.

04/ Hlava II Stavební bloky

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

Článek 92

Vnitrobloky

(1) Vnitroblok je část stavebního bloku vymezená zpravidla zadními

fasádami zástavby a zpravidla veřejně nepřístupná, může být částečně,

výjimečně i zcela zastavěná. Součástí vnitrobloků jsou často nezpevněné

plochy s vegetací, které doplňují městskou přírodu.

(2) Vnitrobloky se zpravidla vyskytují v lokalitách a plochách typu

struktury (01) rostlá struktura, (02) bloková struktura, (03) hybridní

struktura a (04) heterogenní struktura.

(3) Ve stabilizovaném území je při provádění změn v území v rámci

vnitrobloků nutné nesnižovat kvalitu životního prostředí (s ohledem na

obytné využití zástavby po obvodu vnitrobloku), zároveň je nutné v

Doplnit zásadu nesnižování rozsahu

ploch zasakujících dešťovou vodu a

plošného rozsahu zeleně.

Doplnit zásadu, že je-li nahrazována

stávající vegetace nově

vysazovanou, musí být náhrada

ekologicky adekvátní.

Doplnit koeficient zeleně, který

zohlední alespoň rámcově míru

ochlazování okolí a ukládání uhlíku.

Vegetace ve vnitrobloku je zásadní pro ovlivňování

mikroklimatu přímo v obytném prostředí. Je ale

ohrožena tendencemi vnitrobloky zastavovat nebo

zpevňovat (například kvůli rozšíření kapacity

parkování). Proto je nezbytné nastavit zásady pro její

ochranu a zamezení úbytku nezpevněných ploch a

vlastní vegetace. Protože vzrostlé stromy mají vyšší

chladící výkon evapotranstpirací i rychleji ukládají uhlík,

je třeba zavést také princip, že stávající vegetace má

vyšší prioritu než nově založená. í Náhrada vzrostlé

vegetace je tak ekologicky adekvátní, pouze pokud je

rozsahem větší.
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závislosti na místních podmínkách a v souladu s cílovým charakterem

lokality doplňovat nezpevněné plochy.

Možno stanovovat individuálně

v krycích listech lokalit.

Diferencovat koeficient zeleně dle

polohy ve městě - v centrální části

města / hustě zastavěných čtvrtích je

vhodné stanovit vyšší než na okraji

města v rozvolněné zástavbě.

Doplnit koeficient zastavění bloku i

pro podzemní podlaží / stanovit, že

koeficient platí i pro podzemní

podlaží.

Neumožňovat 100% prostavění bloku

v úrovni 1NP. / Definovat

kompenzační opatření v případě

100% zastavění bloku v úrovni NP.

Snížit podíl zastavěnosti malých a

středních bloků u rostlé, blokové  a

hybridní struktury plošně či

individuálně v krycích listech lokalit.

V centrální části města by mělo docházet naopak ke

snižování podílu zastavění bloků - viz Mnichov, kde to

dělají cíleně už od 80. let.

Článek 96

Koeficient

zastavění

stavebního

bloku

Není stanoven koeficient zeleně pro zastavitelné plochy ani pro

stabilizované plochy ani jiný nástroj k ochraně nezpevněných ploch a

vegetace.

Není stanoven koeficient zastavění bloku pro podzemní podlaží.

Pro rostlou, blokovou a hybridní strukturu (tj. centrum, širší centrum a

většinu nové zástavby v transformačních a rozvojových plochách nových

struktur)  je umožněno prostavět blok v úrovni 1NP 100 %. V částech

města nejhůře zasažených problematickou tepelného ostrova a s

nejmenším podílem zasakování je umožněno nejhustší zastavění.

Koeficient zastavění bloku u rostlé a blokové struktury (centrum + širší

centrum) vychází ze stávajícího, nikoli cílového stavu - především u

malých a středních bloků je nepřiměřeně vysoký.

Koeficient zastavění bloku u hybridní struktury (většina nových struktur)

je u malého a středního bloku neodůvodněně vysoký (95 %, cca 85 %).

04/ Hlava IV Nestavební bloky a otevřená krajina

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

Článek 108

Podmínky pro

provedení

změn v

(1) V nezastavitelné ploše jsou přípustné takové změny, které splňují

některou z následujících podmínek:

…

Neumožňovat snížení SES v žádných

plochách kromě ploch zastavitelných

a ploch přestavby.

Zemědělská krajina v okolí Prahy je z hlediska zelené

infrastruktury vybavena převážně nedostatečně, není

proto žádoucí umožnit další zhoršení tohoto stavu.
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otevřené

krajině

c) v produkčních lokalitách znamenají snížení SES v rámci

zemědělských ploch, za které se považují plochy podrobnějšího

strukturálního členění pole, louka a pastvina, ovocný sad a zahrada,

zahradnictví a vinice,

07/ Technická infrastruktura

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění

připomínky

Článek 137

Zásobování

teplem

(1) Metropolitní plán vymezuje následující prvky sítě zásobování teplem:

a) tepelné zařízení, objekt sloužící k výrobě nebo distribuci tepla pro soustavy centrálního zásobování teplem,

b) hlavní tepelný napáječ, páteřní liniovou stavbu rozvodu tepla soustavy centrálního zásobování teplem,

c) tepelný napáječ, trubní trasu rozvodu tepla soustavy centrálního zásobování teplem.

(2) Metropolitní plán stanovuje podmínky pro optimalizaci fungování stávajícího systému centrálního zásobování

teplem. Systém zásobování teplem na pravém břehu Vltavy – pražská teplárenská soustava – bude dále využíván a v

rozvojových plochách nacházejících se v přímém dosahu systému dále rozvíjen. Metropolitní plán v souladu s územní

energetickou koncepcí hl. m. Prahy stanovuje v dosahu stávající sítě centrálního zásobování teplem pro zástavbu

hromadného bydlení a veřejné vybavenosti přednostně využívat teplo z tohoto systému.

(3) V Metropolitním plánu jsou vymezena pouze nadřazená vedení tepelných napáječů systému centrálního zásobování

teplem nebo vedení tvořící propojení stávajících ostrovních soustav, která odpovídají měřítku územního plánu.

(4) Výčet tepelných zařízení a tepelných napáječů navrhovaných Metropolitním plánem spolu s výčtem příslušných

územních rezerv je uveden v příloze č. 2/700.

Zároveň s aktualizací

územně energetické

koncepce doplnit do

zásad technické

infrastruktury v rámci

priorit zásobování

energií preferenci

obnovitelných zdrojů

energie před ostatními.

Územní plán může

stanovit priority

zásobování energií na

základě veřejného

zájmu formulovaného

prostřednictvím

územní energetické

koncepce.

10/ Hlava II Územní plány vymezených částí Prahy, regulační plány, územní studie

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky
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Článek 164

Plochy

podmíněné

regulačním

plánem

Metropolitní plán nevymezuje plochy

a koridory, v nichž je podmínkou pro

rozhodování o změnách v území

vydání regulačního plánu.

Tam, kde zůstane použitá parametrická regulace a vymezení prvků

bodem, podmínit rozhodování v území vydáním územní studie nebo

regulačního plánu.

Vzhledem k tomu, že se město brání těmto podmínkám, byla by pro ně

případně schůdnější dohoda o parcelaci jako podmínka (jako varianta B,

pokud by neprošla podmínka reg. plánu či územní studie)? Přinesla by

aspoň částečný efekt oproti situaci bez podmínění?

Do zadání regulačního plánu nebo zásad zpracování konkrétní územní

studie popsat zásady koncepčního přístupu a podrobné požadavky na

adaptační a mitigační opatření, zejména centra a veřejná prostranství a

funkce v nich, pěší dostupnosti a zelenou infrastrukturu včetně ochrany a

koeficientu zeleně a řešení konkrétních vegetačních prvků, zejména

stromořadí. Případně také zásady vypořádání střetu mezi památkovou

hodnotou a ochranou klimatu u energetických sanací a využívání

obnovitelných zdrojů energie.

Místo požadavků na podmínění rozhodování v území

pořízením regulačních plánů nebo územních studií s

podrobně stanovenými požadavky MP používá ve

velkém množství parametrické regulativy vyžadující

provedení nějaké nespecifikované koordinace v území,

která ale nemá stanoveny žádné podrobnější

požadavky ekvivalentní k zadání regulačního plánu

nebo požadavků na zpracování územní studie.

To znamená, že nejsou stanoveny ani žádné konkrétní

požadavky na podrobnější řešení problematik

zásadních pro adaptaci na změnu klimatu a snížení

negativního vlivu Prahy na klima.

Je proto třeba je stanovit konkrétně v rámci krycích listů

lokalit anebo podmínit v daném území rozhodování

v daném území pořízením regulačních plánů nebo

územních studií.

Článek 165

Plochy

podmíněné

územní studií

Metropolitní plán nevymezuje plochy

a koridory, v nichž je podmínkou pro

rozhodování o změnách v území

zpracování územní studie.

02/ příloha č. 3 Krycí listy lokalit

článek stav v plánu návrh připomínky odůvodnění připomínky

Článek 92

Vnitrobloky

Zásady pro konkrétní lokality jsou velmi obecné a tudíž neposouditelné a

zároveň nezahrnující místní specifické požadavky, nejsou stanoveny

zásady a požadavky na zelenou infrastrukturu, není stanovena hierarchie

center a zajištění / ochrana občanské vybavenosti v nich.

.

Do krycích listů lokalit popsat zásady

koncepčního přístupu a podrobné

požadavky na adaptační a mitigační

opatření, zejména centra a veřejná

prostranství a funkce v nich, pěší

dostupnosti a zelenou infrastrukturu

včetně ochrany a koeficientu zeleně a

řešení konkrétních vegetačních

prvků, zejména stromořadí. Případně

také zásady vypořádání střetu mezi

památkovou hodnotou a ochranou

klimatu u energetických sanací a

Viz předchozí.
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využívání obnovitelných zdrojů

energie.
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