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Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí 

Pracovní verze lokalit 
Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. 

V první verzi jsou vymezeny čtyři lokality: 

- Lipany, 

- Kolovraty 3/1, 

- Kolovraty 3/2, 

- Kolovraty 3/3. 

S vymezením jedné lokality v Lipanech souhlasíme, neboť se jedná o kompaktní území. Naopak 

v Kolovratech nám nepřijde vhodné vymezovat více lokalit. Doporučujeme v Kolovratech vymezit 

pouze jednu lokalitu, čímž v celé městské části Praha – Kolovraty zůstanou pouze dvě lokality 

„Lipany“ a „Kolovraty“. Lokalita Kolovraty je kompaktním celkem, který je tvořený podobným typem 

zástavby a má stejnou dopravní dostupnost. Toto území se skládá z části kolem Mírové ulice, ve které 

je soustředěna infrastruktura, z  části převážně rezidenčního charakteru, ze sportovního areálu v jižní 

části Kolovrat a z komerční zóny na severu, která je od obytné části oddělena pomocí zeleného pásu. 

V komerční zóně předpokládáme zřízení dalších pracovních míst. Městská část je protnuta několika 

liniemi – železniční tratí, Říčanským potokem a v budoucnu k nim přibude Pražský okruh.  

Charakter území městské části 
Popsat charakter území městských částí, případně lokalit. V rozvaze, prosím, zejména specifikujte Vaši představu s výhledem 

do budoucna. 

- Vlastní charakteristika území (popište, které parametry lokality považujte za určující, s přihlédnutím k jejich 

možnému zakotvení v územním plánu – typologie zástavby, míra zátěže území, charakter veřejného prostoru, 

případně další významné rysy).  

- Centrum městské části/lokality (těžiště, jádro) 

- Prostupnost, struktura veřejných prostranství – klady, nedostatky, možná řešení 

- Problémy Vaší městské části, kam by Vaše MČ měla dále směřovat.  

Městská část Praha – Kolovraty si i přes prudký rozvoj rezidenční výstavby v posledních letech udržela 

kompaktní jádro tvořené páteřní komunikací (Mírová ulice), která se v centru rozšiřuje do tradiční 

návsi (místní označení „Viničky“).  Veřejné budovy (úřad, škola, kostel, městské informační centrum, 

kulturní sál) stejně jako občanská vybavenost (obchody, služby, restaurace) jsou seskupeny vesměs 

podél této komunikace. Z hlediska dalšího rozvoje lze centrum považovat za stabilizované území. 

Sekundární centrum městské části vzniklo při jižním konci ulice K poště, kde se nachází budovy 

základní a mateřské školy, pošta, služebna městské policie a ordinace lékaře. Předpokládáme, že 

v  této oblasti bude do budoucna probíhat stavební rozvoj v souvislosti s dalším rozšiřováním kapacity 

školy, která je nedostatečná již s ohledem na současný počet obyvatel. 

Bytová výstavba se v posledních letech soustřeďuje do okrajových částí Kolovrat, kde vzniká 

rezidenční zóna tvořená rodinnými a bytovými domy.  

Městská část je protnuta dvěma důležitými liniemi (zhruba ve směru JV – SZ). První linií je železniční 

trať č. 221 Praha – Benešov, která území Kolovrat dělí zhruba na dvě stejně velké poloviny. Spojení 
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mezi severní a jižní částí je omezeno na čtyři místa – dvě mimoúrovňové silniční křížení a dva pěší 

přechody. Pro komfortní a bezpečnou komunikaci je přitom podstatné zejména přemostění 

železniční trati lávkou pro pěší (mezi ulicemi „K Poště“ a „U železnice“). 

Druhou linií je Říčanský potok, který protéká jižní částí Kolovrat. Vodní tok je přemostěn na pěti 

místech, z nichž dva silniční mosty se nacházejí blízko středu obce a představují tak klíčové 

komunikační spojnice mezi centrem obce a novou rezidenční výstavbou v jižní části. V této oblasti se 

rovněž nachází infrastruktura pro volnočasové aktivity (fotbalové hřiště a tenisové kurty). Městská 

část by chtěla tuto oblast do budoucna posílit ještě o citlivě umístěné zakryté sportoviště 

(víceúčelovou halu), která by nabídku sportovních aktivit završila). 

Lipany tvoří samostatné sídlo s přirozeným centrem v podobě tradiční návsi a výstavbou 

soustředěnou zejména podél ulic „Do kopečka“ a „Do potoků“. Lipany jsou s Kolovraty propojeny 

silniční komunikací „Do Lipan“/“V Listnáčích“. Tato komunikace však bohužel nezajišťuje bezpečné 

spojení pro pěší, protože neodděluje prostor pro chodce a silnici. Městská část dlouhodobě usiluje o 

vybudování chodníku, případně stezky, která by sloužila nejen chodcům, ale i cyklistům. Vyřešení 

tohoto problému je důležitým úkolem v oblasti infrastruktury, neboť bývalá osada Lipany je funkčně 

napojena na Kolovraty. Obyvatelé Lipan využívají školu a obchody v Kolovratech.  

Důležitou součástí života v městské části je kvalitní životní prostředí, zejména zeleň. Důležitá je 

jednak izolační funkce zeleně (nově vysazené lesoparky by měly omezit negativní dopady 

plánovaného Pražského okruhu, případně železničního koridoru), dále krajinotvorná funkce (lesní 

skupiny rozbíjejí stereotyp intenzivně obdělávané zemědělské půdy), funkce ochranná (přirozené 

prostředí pro zvěř, rostlinná rozmanitost) i rekreační funkce (turistika a sport). Kolovraty v tomto 

ohledu disponují nově vysázenou mozaikou lesoparků, která je propojena sítí vycházkových okruhů 

obklopujících a propojujících obě sídla. Okruhy jsou rámovány nově vysázenými alejemi a doplněny 

drobným mobiliářem (lavičky, koše, informační tabule). 

Městská část Praha – Kolovraty je svébytné sídlo, které je odděleno od ostatních rezidenčních částí 

zelení. Zároveň ale vnímáme naši městkou část jako součást Hlavního města Prahy, se kterou je 

funkčně a dopravně propojena. Většina obyvatel Kolovrat jezdí do školy a zaměstnání do ostatních 

částí Prahy. Území Kolovrat zároveň vnímáme jako součást zeleného pásu kolem Prahy, který lemuje 

celé území Hlavního města Prahy.  

Území městské části Praha – Kolovraty slouží také ke krátkodobé rekreaci a jako území pro 

outdoorové sporty pro širokou veřejnost (cyklistika, běh, turistika atd.), což vnímáme jako přínos naší 

městské části Hlavnímu městu jako celku. Celé území prochází postupnou proměnou z čistě 

zemědělské krajiny na krajinu smíšenou, kterou tvoří lesoparky, louky a pole.  

Kolovraty prochází cyklotrasa A50/8100 a to ulicí K Říčanům od Královic na Říčany. Plánovaná je trasa 

A22 vedená Mírovou ulicí. 

Priority dalšího rozvoje: 

 Městská část by chtěla do budoucna posilovat stávající rezidenční charakter a udržet si 

pověst místa, kde se dobře žije. Vzhledem k charakteru obce však upřednostňujeme volnější 

zástavbu a menší projekty, nikoliv masivní bytovou výstavbu. 
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 Nezbytnou podmínkou budoucího rozvoje je zlepšení infrastruktury, zejména kapacity 

základní a mateřské školy, ale také komerčních služeb.  

 Nově bychom chtěli podporovat i rozvoj služeb a nerušící výroby, a to v dopravně atraktivní 

severní a SZ části obce. 

 Chceme investovat do rozvoje a údržby zelených ploch. 

 Chceme vytvořit kvalitní pěší a cyklistické propojení obou lokalit (Kolovraty a Lipany), neboť 

obě části jsou na sebe funkčně napojeny. 

 Chceme pokračovat v postupné proměně krajiny z čistě zemědělské krajiny (mimo zástavbu) 

do krajiny smíšené, kde se střídají menší celky lesa, louky a pole. Tímto krokem chceme 

rozšířit prvky nepolní zeleně.  

Popis činností 
Nastínit činnosti, které se na území Vaší MČ odehrávají a jaké činnost by se v ní mohly/měly odehrávat.  

--- 

Ekonomický růst 
Obsahovat, co bude podstatou ekonomického růstu Vaší městské části? Jak se chcete v tomto poli jako MČ profilovat? 

MČ Praha – Kolovraty jsou součástí celopražské ekonomiky, pro kterou jsou rezidenční zónou. 

Občané naší MČ z větší části jezdí do práce do Prahy.  

Ekonomický růst v městské části bude tažen dvěma faktory. Prvním faktorem je rostoucí počet 

obyvatel, který zvyšuje poptávku po občanské vybavenosti, zejména službách. Protože prostory pro 

nové provozovny v historické zábavě jsou omezeny, je třeba občanské vybavenosti věnovat 

pozornost i při nové výstavbě. I menší projekty by proto měly rezervovat určité procento ploch pro 

nerezidenční funkce (obchody, kanceláře). 

Druhým faktorem, který bude mít vliv na ekonomický růst, bude dobudování úseku č. 511 pražského 

okruhu (Běchovice – D1). Městský okruh a jeho připojení v SZ části Kolovrat přivede do naší městské 

části významný objem tranzitní dopravy a s ním i zájem o využití pozemků ke komerčním účelům. 

Tento vývoj není sám o sobě negativní, ale musí být zvládnut tak, aby byli obyvatelé městské části 

uchráněni před možnými nepříznivými vlivy. 

V souvislosti s rozšířením prostor ke krátkodobé rekreaci dojde k dalšímu ekonomickému růstu, které 

s těmito aktivitami úzce souvisejí, např. občerstvení, restaurace, penziony, opravny kol, apod. 

Dosavadní studie 
Zahrnout inventuru všech studií, které máte k dispozici – zpracování analýzy zda a v jaké míře jsou využitelné a relevantní 

jako podklad pro další postupy v územním plánování.  

Městská část zpracovala a pravidelně aktualizuje demografickou studii, která analyzuje očekávaný 

vývoj počtu obyvatel se zaměřením na žáky mateřské a základní školy. Studie je na vyžádání 

k dispozici. V roce 2001 byla pro naši městskou část zpracována urbanistické studie MČ Praha-

Kolovraty a zásady regulace a uspořádání řešeného území Kolovrat zpracovaná kolektivem 

pracovníků pod ředitelkou Ing. Světlanou Kubíkovou z SÚRM MHMP. 

Dále bylo zpracováno několik dalších menších studií: 
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- Studie parkové úpravy umístěné rovnoběžně kolem Kutnohorské ulice z roku 2005, 

zpracovaná p. Trojanem 

- Studie úprav území kolem Pražského okruhu, která využívala odtěženou zeminu z tunelu 

Pražského okruhu pod Vysokou z roku 2007, zpracovaná arch. Svobodou.  

- Studie parkových úprav Viniček z roku 2013, zpracovaná arch. Hájkem.  

- Studie na vybudování školského areálu na Července z roku 2005, zpracované arch. Hájkem.  

- Dopravní studie městské části z roku 2012, zpracovaná firmou D-plus. 

Rozvojové plochy 
Zahrnout inventuru rozvojových ploch (dosud nezastavěných ploch určených k zástavbě) a transformačních ploch (území 

určená k přestavbě).  

Městská část by chtěla upravit obě návesní plochy (v Kolovratech i v Lipanech) a modifikovat stávající 

parkovou úpravu do podoby veřejného prostoru, kde se lidé setkávají a komunikují. 

Předpokládáme, že nová rezidenční výstavba by se v budoucnu rozvíjela především v severní a 

severovýchodní části Kolovrat.  

V SV části obce, podél ulice „Přátelství“, je plánována zóna služeb a nerušící výroby, která by měla 

fungovat jako bariéra mezi rezidenčními zónami a dopravně zatíženou komunikací, která bude 

v budoucnu navíc v těchto místech napojena na Pražský okruh. 

V důsledku výstavby Pražského okruhu dojde k přetnutí cyklotrasy A50. Navrhujeme její zkrácení 

směrem z Kolovrat na Lipany a dále na Kuří a Nupaky. Navrhovaná cyklotrasa by vedla od 

kolovratského kostela Sv. Ondřeje ulicí Do Lipan ke kostelu Sv. Martina do Lipan a dále přes Kuří do 

Nupak.  

Plánování a rozvoj krajiny 
Obsáhnout základní záměry v plánování a rozvoj krajiny. 

Kolovraty leží na zeleném křížení dvou tangenciálních linií – zeleného pásu kolem Prahy a zeleného 

klínu, který se táhne povodím Botiče.  

Vedení městské části má v úmyslu rozvíjet a udržovat existující zeleň (lesoparky a vycházkové okruhy, 

které chápeme jako součást celoměstských lesoparků). Chceme obnovovat tradiční polní cesty, které 

se stanou součástí vycházkových okruhů. V úvahu přichází rovněž revitalizace koryta Říčanského 

potoka, jehož stav není v některých úsecích ideální.  

Inventura konceptu 09 
Zahrnout inventuru platného ÚP + Konceptu 09 – vyhodnocení zásadních rozporů v těchto dokumentacích se zamýšleným 

směřováním městské části.  

Městská část má ke konceptu 09 tyto připomínky, respektive návrhy na změny využití ploch v těchto 

oblastech (přehledová mapa v příloze č. 1): 

1) v jižní části u ul. Přátelství/Kutnohorské zachovat SM, ale s důrazem na zamezení výstavby 
obytných domů, ale naopak podporovat nízkou zástavbu ekonomického charakteru.  

2) v severní části u ul. Přátelství/Kutnohorské zachovat ZN. Lokalitu nechat jako územní rezervu 
pro případný budoucí rozvoj.  

3) ve východní části u Říčan zrušit vymezení plochy TI (plochy technické infrastruktury).  
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4) v lokalitě Na Července kromě páteřní komunikace od podjezdu severním směrem k ul. 
Přátelství/Kutnohorské podporovat i prodloužení ul. Měsíčkové směrem k ul. 
Přátelství/Kutnohorské.  

5) v jihovýchodní části za obchvatem (Pražský okruh) zachovat zeleň (ZN).  
6) v lokalitě U Donáta zachovat navrženou komunikaci mezi stávající výstavbou U Donáta a 

hřbitovem.  
7) v lokalitě U Donáta ve východní části od budoucí komunikace změnit plochu SM na zeleň 

(ZP).  
8) v lokalitě bývalého „prasečáku“ propojit obě plochy SM, tj. změnit část plochy ZN na SM.  
9) v lokalitě budoucího křížení ul. K Říčanům a obchvatu prodloužit plochu ZL až k potoku, aby 

došlo k odclonění budoucího obchvatu od MČ.  
10) v severní části MČ u katastrální hranice mezi Kolovraty a Uhříněvsí zmenšit území RP a změnit 

jej na ZN, aby došlo k rozdělení obou MČ. Zároveň prodloužit plochu SM vedoucí podél ul. 
Přátelství/Kutnohorské až k Uhříněvsi, tj. změnit RP a ZN na SM.  

11) na lipanské návsi změnit plochu OB na ZP.  
12) v centrální části Kolovrat doplnit značku veřejného prostranství kromě Viniček také na část u 

Infocentra a U Boudů.  

 

Přehled parků 
Přehled parků ve správě MČ. Přehled záměrů na zřízení nových parků vaší MČ, včetně návrhu nových parků do 

Metropolitního plánu. 

V Kolovratech je nově vysázeno několik lesoparků, které jsou propojeny sítí vycházkových okruhů 

obklopujících a propojujících Kolovraty a Lipany. Kolovratské parky jsou součástí celoměstských 

pražských parků a zeleného prstence kolem Prahy.  
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Připomínky k 10 tezím metropolitního plánu 

„Imploze“ architektury 

Kolovraty (ale i ostatní městské části v okrajových částech Prahy) chápeme jako součást Hlavního 

města Prahy, které jsou funkčně a dopravně napojeny na Prahu.  

Historické město 

Nejen Hlavní město Praha, ale i jednotlivé městské části mají svá historická centra a části, kterým by 

se měla věnovat pozornost.  

Moderní město 

bez připomínek 

Městské parky 

Pražská zeleň by měla umožnit napojení na zeleň středočeského kraje. Počítáme s rozšířením 

zelených klínů kolem toků, např. od Botiče přes Kolovraty do středočeského kraje.  

Vltava 

bez připomínek 

Zelené rozhraní a krajina 

Kolovraty (ale i ostatní městské části na okrajových částech Prahy) jsou součástí Prahy a měly by být 

uvnitř zeleného prstence, který je umístěn na hranici Prahy a středočeského kraje.  

Výšková regulace a potenciál 

bez připomínek 

Nové mosty a vnitřní propojení 

bez připomínek 

Hlavní třídy 1+xx 

bez připomínek 

Potenciál transformace vs. rozvoj 

Kolovraty chápeme jako svébytné sídlo s funkčním a dopravním napojením na Hlavní město. 

Kolovraty mají rozvojový potenciál v rezidenční oblasti v severní a severovýchodní části a 

v průmyslové oblasti kolem Kutnohorské ulice.  

 

V  Kolovratech 15.12.2013 

Zpracoval: Petr Souček, petr.soucek@kolovraty.cz (ve spolupráci s členy stavební komise a 

místostarostou Davidem Borgesem) 
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