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1 Vývoj a cíle projektu „Hezký Milíčov“ a cíle zapojení veřejnosti 

Projekt „Hezký Milíčov“ vznikl původně jako dialog mezi Občanským sdružením Hezké Jižní 
město a společností Skanska. Jeho cílem bylo společně navrhnout změny projektu Milíčovský háj, 
které je reálné realizovat, a pomohou zlepšit situaci v lokalitě (dosáhnout win-win řešení pro 
obě strany); k tomu bylo jako součást postupu navrženo zapojení veřejnosti.  Vzhledem 
k neshodám ohledně některých pravidel spolupráce je nakonec nositelem projektu pouze 
občanské sdružení s tím, že výsledky budou předány společnosti Skanska k využití. Vzhledem 
k tomu, že tak není přímá vazba organizátorů projektu „Hezký Milíčov“ na realizaci 
navrhovaných opatření, je zapojení veřejnosti zaměřeno i jinými směry a nejde do hloubky, 
kterou by umožňovala původně zamýšlená užší spolupráce. 

Participace obyvatel v této situaci měla následující cíle:  

1. Umožnit obyvatelům lépe pochopit environmentální souvislostí a dopady obytného souboru.  

2. Pomoci vytvořit společné požadavky a priority k prosazování vzhledem k budoucím jednáním 
a řízením ohledně projektu Milíčovský háj 

3. Posílit povědomí o možnostech a strategiích k prosazení požadavků v územním rozvoji 
Jižního města a zvýšení schopnosti je prosadit.     

Participace veřejnosti proběhla formou dotazníkového šetření a skupinová práce na veřejném 
setkání 28. 5. 2012 v Komunitním centru Matky Terezy na Jižním městě. 

2 Struktura textu 

Tento text obsahuje výsledky participace veřejnosti (kapitola 5) a rámcové urbanistické 
hodnocení lokality (kapitola 6) a shrnutí a návrh požadavků na změny v území na Milíčově 
(kapitola 7). 

3 Použité podklady 

 Informační systém EIA - Název záměru: Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ, Praha 11, 
k.ú. Háje, Chodov a Újezd u Průhonic; Kód záměru: PHA348 včetně příloh 

 Terénní pochůzky 30. 3. 2012, 27 .5. 2012 

 Výstupy dotazníkového šetření mezi účastníky setkání s veřejností 28. 5. 2012 v Komunitním 
centru Matky Terezy na Jižním městě 

 Výstupy skupinové práce účastníků setkání s veřejností 28. 5. 2012 v Komunitním centru 
Matky Terezy na Jižním městě 

 Maier, K. – Preininger, P. (2005). Studie posouzení oblasti Hájů 

 ČSÚ (2011). Věkové složení obyvatelstva Hl. m. Prahy v roce 2010 

 Petřík, P. (2012). Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s 
nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území (zpracováno v rámci projektu 
„Hezký Milíčov“) 
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 Slánský, D. (2012). Analýza požadavků na změny v území na Milíčově z hlediska srážko-
odtokových poměrů území (zpracováno v rámci projektu „Hezký Milíčov“) 

4 Obytný soubor Milíčovský háj – základní informace a bilance 

Obytný soubor Milíčovský háj se skládá ze dvou formálně oddělených částí (tj. povolovací řízení 
pro obě části probíhají nezávisle). První část tvoří Milíčovský háj sever (stavebně dokončený), 
druhou (v současné době postupně realizovanou) Milíčovský háj jih a Milíčovský háj východ. 

Obrázek 1: členění obytného souboru Milíčovský háj 

 

4.1 Kapacity 

Celkem     V částech Milíčovský háj jih a Milíčovský háj západ 

Tabulka 1: počty bytů 
Byty 

 
počet   Parkování: 742 stání v garážích + 103 povrchových stání 

Jih a Východ 1+kk 114  Hrubá podlažní plocha: 67 502 m2 

2+kk  255  Čistá plocha bytů: cca. 48 000 m2 

3+kk  241  Čistá plocha nebytových prostor: cca. 160 m2 

4+kk  118   

5+kk 22   

Sever 
 

163    

 
celkem 913    
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4.2 Vazby 

Obrázek 2: silniční dopravní napojení obytného souboru Milíčovský háj do ulice Novomeského 

 

5 Vnímání hrozeb a příležitostí spojených s realizací obytného souboru 
Milíčovský háj 

5.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření proběhlo v rámci veřejného setkání 28. 5. 2012 v Komunitním centru Matky 
Terezy na Jižním městě. Dotazníky byly distribuovány před začátkem setkání, respondenti je 
vyplňovali sami. Ve srovnání s výstupy skupinové práce (viz dále) jsou méně ovlivněny 
prezentacemi, které na setkání proběhly (obsah prezentací viz Petřík 2012 a Slánský 2012). 
Přesné znění dotazníku i kompletní data jsou uvedeny v přílohách 1 a 2.  

5.1.1 Respondenti 

Odevzdáno bylo 67 platných dotazníků, což znamená cca. 2/3 účastníků setkání. Od skupiny 
obyvatel lokality se vzorek respondentů liší zastoupením dle pohlaví – převažují ženy (viz graf 
2) i dle věku – chybí zastoupení dětí a teenagerů, dále je menší zastoupení obyvatel ve věku 40-
59 let (grafy 3 a 4)1. Jsou zde oproti běžné populaci bezpochyby také zastoupeni zejména 
aktivnější lidé. Vzorek není možné pro obyvatele lokality považovat za reprezentativní; přesto 
jsou některé tendence v odpovědích natolik výrazné, že stojí za pozornost. Protože setkání se 
věnovalo z části i dalším záměrům na výstavbu v území, část respondentů bydlí na Jižním městě 

                                                             

1 Menší zastoupení obyvatel ve věku 40-59 let je v souladu s našimi zkušenostmi z jiných projektů. Tato 

generace se obecně angažuje méně než lidé mladší a starší. 
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mimo řešenou lokalitu. Vzhledem počtu respondentů nelze provést statistické analýzy 2. řádu, tj. 
najít statisticky významné souvislosti mezi odpověďmi. 

Graf 1: Bydliště respondentů 

 

Graf 2: pohlaví respondentů 

 

Graf 3: věková struktura respondentů  Graf 4: věková struktura obyvatel Prahy 11 
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5.1.2 Silné a slabé stránky lokality 

Pozitiva / silné stránky 

Na pozitiva bydlení v lokalitě mířila otevřená otázka. Kompletní výčet odpovědí viz příloha 2. Po 
zařazení odpovědí do kategorií vynikne význam blízké přírody, často spojované s rekreačním 
využitím – uvádí ji drtivá většina respondentů. Druhou často zmiňovanou silnou stránkou je 
s výrazným odstupem MHD (metro) a spolehlivé a rychlé dopravní spojení do centra. Pro 
porozumění odpovědí na další otázky je důležité povšimnout si relativně málo často zmiňované 
dostupnosti obchodů a vybavenosti. 

 příroda; rekreace v přírodě blízko bydliště 93% 

 doprava, dostupnost centra, MHD   43% 

 klid       21% 

 čistý vzduch     9% 

 dostupnost obchodů a vybavenosti  7% 

Negativa / slabé stránky 

V otevřené otázce týkající se negativ bydlení v lokalitě není žádná výrazně odpověď vyskytující 
se v četnostech jako dvě nejčastěji zmiňované kategorie silných stránek. Vícekrát se objevují 
následující témata: 

 zahušťování zástavby a likvidace zeleně,  

 přelidněnost a nárůst počtu obyvatel,  

 problémy s parkováním  

 problémy s dopravou, přetíženost 

Několikrát se objevily taktéž nezájem a nekomunikace vedení městské části. Řada respondentů 
zde již směřovala k uvádění hrozeb, které mohou znehodnotit silné stránky. 

5.1.3 Spokojenost se službami a vybaveností v lokalitě a okolí 

Jak je zřejmé z grafu 5, pro většinu služeb platí, že množství spokojených a nespokojených je 
přibližně stejné (sportoviště, školky, obchody mimo potraviny). Výjimkou v pozitivním smyslu 
jsou rekreační možnosti pro vycházky a sportovní stezky, prodejny potravin, v negativním pak 
parkování.  

Předchozí otevřené otázky však ukazují, že rozdíly jsou větší, než by se mohlo zdát – rekreační 
možnosti v přírodě tam v pozitivním slova smyslu vyčnívají; ukazuje to na to, že neutrální 
hodnocení většiny služeb může být zčásti způsobené i tím, že lidé od panelového sídliště dobrou 
dostupnost služeb ani neočekávají a tak jejich absence či nízká úroveň nejsou vnímány více 
negativně. 
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Graf 5: spokojenost s vybaveností a službami v lokalitě 

 

5.1.4 Příležitosti a hrozby spojované s obytným souborem Milíčovský háj 

V otevřených otázkách se mezi hrozbami spojovanými s realizací obytného souboru nejčastěji 
objevuje ničení a ohrožení přírody, výrazně méně často pak přetížení dopravy a zhoršení 
deficitu občanské vybavenosti (školy, školky). To odráží vnímanou důležitost silných stránek; 
kromě ohrožení přírodního prostředí část respondentů vnímá i ohrožení dobré dopravní 
dostupnosti MHD (obava z přetížení linky C způsobeného novou výstavbou. Příležitosti jsou 
s výstavbou obytného souboru spojovány minimálně. 

Graf 6: míra souhlasu s výroky popisujícími možné dopady realizace obytného souboru Mílíčovský 
háj 
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Pokud se zaměříme na odpovědi nových obyvatel obytného souboru, zjistíme, že sdílejí obavu o 
osud přírodní památky a tím i příjemného prostředí pro rekreaci; jiné hrozby neuvádějí. Naopak 
jsou (pochopitelně) více přesvědčení o přínosech – pozitivní změně image sídliště a pozitivním 
vlivu nových obyvatel na demografickou a sociální strukturu lokality. Rozdíly mezi novými a 
původními obyvateli však není možno vzhledem k nízkému počtu respondentů doložit jako 
statisticky významné. 

5.2 Skupinová práce 

Skupinová práce proběhla na závěr setkání. Její výsledky jsou proto ovlivněny tím, že před ní 
zazněly prezentace věnující se dopadům výstavby na vodní režim území a na přírodní památku. 
Dále také před vlastní skupinovou částí mírně nadpoloviční většina účastníků odešla; 
předpokládáme, že zůstaly převážně lidé, kteří bydlí přímo v lokalitě.  

V první části proběhl brainstorming v plénu, popisující hodnoty a problémy lokality. Poté 
účastníci vyjádřili svoje priority tak, že každý účastník mohl rozdělit 4 prioritní body 
problémům a 4 hodnotám pomocí samolepících bodů dvou barev; bylo možno dát jednomu 
problému nebo hodnotě více bodů. 

Výsledky skupinové práce s v hlavních bodech shodují s výsledky dotazníkového šetření. Oproti 
dotazníku zde byl navíc prostor k debatě o příčinách – proto se navíc objevují témata spojená 
s nejistým a nesystémovým přístupem územního plánování na Praze 11 viz „Chybí stanovení 
prahových limitů (resp. prahů rozvoje v oblasti infrastruktury, hustoty osídlení atd.)“. 

Tabulka 2: výsledky skupinové práce – hodnoty 

hodnota 
počet preferenčních 
bodů 

četné stabilizované zelené plochy v okolí 28 

kyslík, čerstvý vzduch 13 

bezpečná možnost jít na procházku, na kolo 9 

dostupné metro a tím i centrum města 5 

hraniční snesitelná hustota obyvatel 4 

dostatečné odstupy mezi domy - soukromí; "nekoukáme si do talíře" 4 

dětská hřiště 4 

prosluněný prostor - veřejný a soukromý 3 

ticho, klid 2 

MŠ a ZŠ v kvalitním okolním prostředí 2 

možnost kontaktu s přírodou 2 

vzrostlé stromy (v sídlišti)  2 

vzdělávání v daném prostředí (možnost dozvědět se něco o přírodě přímo v přírodě) 1 

odstupy umožňují výhledy (do dálky, ne do oken sousedního domu) 0 
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Tabulka 3: výsledky skupinové práce – problémy 

problém 

počet 
preferenčních 
bodů poznámka 

snížení biodiverzity 14 
 vysychání biotopů u Milíčovského lesa 14 
 betonování sídliště - (přibývající) domy, cesty 12 
 likvidace fauny a flóry 10 
 

změna klimatu - sucho, prach (sloučeno se "zvýšená prašnost) 9 
netýká se obytného 
souboru "Milíčovský háj" 

zvýšení dopravy 8 
 chybí stanovení prahových limitů (resp. prahů rozvoje v oblasti 

infrastruktury, hustoty osídlení atd.) 8 
netýká se jen obytného 
souboru "Milíčovský háj" 

nedostatečná kapacita MHD - metra - ve špičce 6 
 hluk obecně 5 
 hluk ze stavebních prací 3 
 snížit počet psů (ohrožují obojživelníky) 2 
 ještěrka na logu projektu Milíčovský háj (živočich, jehož biotopy 

byly zrušeny) 2 
 

chybějící služby - obchod, lékař 2 
prefernční body přímo u 
lékaře 

nepořádek v okolí - "lidi jsou prasata" (zanechávají po sobě 
odpadky) 1 

netýká se obytného 
souboru "Milíčovský háj" 

zhoršující se pohltivost hluku, odraz hluku od dálnice 1 
netýká se obytného 
souboru "Milíčovský háj" 

zavedení nového MHD (nutnost nových autobusů pro obsluhu nové 
zástavby) 1 

 chybějící MŠ 1 
 chybí stání pro kola 1 
 není přístupová cesta pro pěší a cyklisty (ze souboru Milíčovský háj 

do přírody na jihu) 0 
 chybí informovanost o postupu výstavby (od investora) 0 
 chybí hřiště pro velké děti 0 
 snižování plochy lesoparku 0 
 

5.3 Závěry  

Interpretaci výsledků participace veřejnosti lze shrnout do těchto hlavních závěrů: 

 Suverénně nejvýznamnější je mezi respondenty jak ve vnímání současných hodnot, tak 
ohrožení spojených s realizací obytného souboru přírodní prostředí a zejména Mílíčovské 
rybníky a jejich okolí. Z formulací v dotazníku, komentářů při skupinové práci i jiných 
výzkumů lze dovodit, že hodnota přírody je pro obyvatele převážně rekreační – jako hezké a 
zdravé prostředí pro procházky a sportování (i pohled z okna). Zájem o přírodu 
pravděpodobně není motivován ekologickým uvědoměním obyvatel. 
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 Respondenti z řad obyvatel obytného souboru Milíčovský háj se také obávají o osud 
Milíčovských rybníků a nejvíce si cení přírodního prostředí. Jiná ohrožení spojená s realizací 
obytného souboru na rozdíl od původních obyvatel nevidí. 

 Nedostatky a ohrožení v oblasti služeb a občanské vybavenosti jsou vnímány cca. polovinou 
respondentů u veřejné i komerční vybavenosti. Je jim však přikládána menší váha než 
přírodnímu prostředí – očekávání na sídlišti v této oblasti pravděpodobně nejsou tak vysoké. 

 V komentářích je zmiňována nejistota způsobená netransparentností a chybějícími jasně 
definovanými prahy rozvoje v územním plánování na Praze 11. Tato nejistota ohledně 
budoucího vývoje snižuje vnímanou kvalitu života. 

6 Urbanistický kontext – vliv obytného souboru na problémy a silné 
stránky sídliště 

Závěry této kapitoly si nekladou za cíl být komplexní urbanistickou analýzou, ani ji být nemohou. 
Volnost územně plánovací dokumentace, reaktivní pojetí územního rozvoje v Praze (pražské 
územní plánování netvoří vlastní vize, ale pouze reaguje na záměry investorů) a malé množství 
informací o záměrech investorů neumožňují detailní analýzu vlivu změn na dostupnost služeb a 
vybavenosti, nezbytných prahových investic či dopadu rozvoje na veřejné rozpočty. 

V této situaci byla jako měřítko zvolena úvaha, jak obytný soubor přispívá k řešení či 
prohlubování problémů sídliště a jak rozvíjí či naopak plýtvá jeho potenciály. První část této 
kapitoly obsahuje popis typických problémů a hodnot sídlišť relevantních i pro Jižní město2. 
V druhé části následuje úvaha, jaký vliv na tyto problémy a hodnoty má nový obytný soubor 
Milíčovský háj. 

6.1 Problémy sídlišť 

6.1.1 Systémové problémy sídlišť 

Koncept sídliště má v sobě zabudované některé systémové chyby, které zákonitě vedou 
k problémům, vyskytujícím se na většině sídlišť. Jižní město v tomto není výjimkou, naopak spíše 
ukázkovým příkladem. Protože jsou tyto problémy zakódovány přímo v základní koncepci 
sídlišť, není možné je řešit bez cílené proměny urbanistické koncepce. 

Monofunkčnost 

Nejvíce skloňovaným problémem sídlišť je jejich záměrná monofunkčnost. (To vyjadřuje i 
hanlivé označení „noclehárny“.) Komunistický režim, zaměřený na těžký průmysl, razil 
modernistickou koncepci oddělení bydlení a práce i v době, kdy bylo na západě již zřejmé, že jde 
o překonané schéma. Na sídlištích nevznikla téměř žádná pracovní místa, a proto jsou přes den 
vylidněná. To neúměrně přetěžuje dopravní infrastruktury a vytváří špatné ekonomické 
podmínky pro obchody a služby (mají příjem pouze z odpoledního fungování). 

                                                             
2 Podrobnou rešerši na téma nabízí článek Klápště, P. (2010). Panelové domy: Urbanistické, sociální a 

ekonomické souvislosti. In: Manuál energeticky úsporné architektury s. 93-100, proto z něj zde využíváme 

stručný výtah hlavních myšlenek. 
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Nadměrný rozsah prostoru udržovaného z veřejných prostředků 

Sídliště mají ve srovnání s blokovou zástavbou vnitřního města výrazně větší poměr prostoru 
udržovaného z veřejných prostředků (veřejný prostor, pozemky školských zařízení apod.) ku 
prostoru soukromému. Pro ilustraci: V části Jižního města Háje připadalo (před stavbou 
obytného souboru Milíčovský háj) na jednoho obyvatele = daňového poplatníka 31m2 prostoru 
udržovaného z veřejných prostředků, na Vinohradech mezi stanicemi metra Náměstí Míru a 
Náměstí Jiřího z Poděbrad 10m2. Je proto logické, že není možné na sídlišti udržovat kvalitu 
veřejného prostoru a parkových úprav stejným způsobem jako v kompaktním městě, protože na 
jeden metr čtverečný je na sídlišti 3x méně daňových prostředků. Z ekonomického pohledu tudíž 
není možné na sídlištích udržovat obvyklý park3. Bohužel reakce na tento problém je 
v současnosti jednostranná – pouze formou stavebního zahušťování. Přitom jsou opomíjeny 
další dvě možnosti, jak tento problém řešit – přeměna veřejného prostoru (nezpevněných ploch) 
na přírodě bližší společenstva, která vyžadují jednodušší údržbu a privatizace některých 
vhodných nezastavitelných prostorů spolu s byty. 

Obrázek 3: ortofoto Praha – Vinohrady   Obrázek 4: ortofoto Praha – Háje    
(centrální část)      (bez obytného souboru Milíčovský háj) 

      

Geometrie veřejného prostoru ekonomicky ohrožující drobné podnikání ve službách 

V koncepci sídlišť s volnou strukturou zástavby nebyly jejich uspořádáním vytvořeny podmínky 
pro rentabilní provoz malých obchodů a služeb. Tvar a vzájemné systémové vazby jednotlivých 
veřejných prostorů obecně vytvářejí podmínky pro ekonomickou úspěšnost obchodů a služeb4 
[Gehl 2000, Lynch 2004]. Jednoduše řečeno platí, že vybavenost, zejména ta komerční, je závislá 
na výskytu klienta (kromě specializovaných obchodů a služeb). Proto je pro ekonomický úspěch 
nutné, aby byla daná služba či obchod v místě, kde díky geometrii prostoru dochází k přirozené 
koncentraci chodců. 

V klasickém městě, kde soustava ulic a náměstí přirozeně sdružují pohyb do liniových tras, to 
znamená umístění v rušné ulici či na náměstí (obrázek č. 5). Na sídlišti, které koridorový prostor 

                                                             
3 Ironií je, že jde jde o základní systémovou vlastnost struktury, která se ideově vyvinula z konceptu domů 

v parku. 

4 Viz Lynch, K. (2004). Obraz města a Gehl, J. (2000). Život mezi budovami. 
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typu ulice nezná (bylo plánováno jako buňková struktura), pak může vznikat ekonomický 
problém pro klasické obchody a služby. Pokud cesty s vyšší koncentrací chodců vůbec existují, 
nejsou u nich ve struktuře sídliště podmínky pro umístění obchodů a služeb (= jsou daleko od 
objektů, kde by mohly služby být). Pokud jsou cesty rozptýlené, tak k vyšší koncentraci dochází 
pouze bodově – zejména okolo stanic MHD – nebo vůbec. Supermarketům, jejichž styl prodeje 
má v podstatě bodový charakter, naopak sídlištní struktura vyhovuje. 

Obrázek 5: Intenzita pohybu osob ve veřejném prostoru – výzkum fungování pěší zóny Anděl na 
základě sledování 1372 tras náhodně zvolených návštěvníků (všední den 7-20h, jaro 2006) a 24 
rozhovorů s podnikateli sídlícími v lokalitě. Hustota pohybu osob je ovlivněna tvarem prostoru, 
polohou zdrojových a cílových míst pohybu a rozmístěním prvků parteru. Atraktivita umístění 
provozovny roste do přibližně hustoty pohybu 500 lidí.den-1. m2 -1 a s dalším nárůstem intenzity 
pohybu naopak klesá – lidé se musí soustředit na ostatní a méně si všímají okolí. (analýza Petr 
Klápště, Eva Klápšťová, Miloš Říha, Petra Šilberská) 

 

Obrázek 6: Obchodní centrum z doby socialismu nerespektující přirozený pohyb obyvatel – obchody 
jsou v druhém podlaží, celá hmota je kolmo na pěší cesty – dnes komerčně problematické (naopak 
supermarkety a velké obchodní centrum Chodov na stejnojmenné stanici metra jsou úspěšné). 
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Rozpor s potřebami teritoriálního chování člověka 

Člověk má potřebu ohraničovat si svoje teritorium. Sám svůj malý kousek prostoru v bytě, 
společně s rodinou svůj byt/dům a terasu/zahradu. Tradiční zástavba (zemědělský dvorec, 
městské bloky) dále vytváří dvorek – prostor pro specifické aktivity, který je v rámci skupiny 
sdílející stejný dům veřejný, ale vůči všem ostatním je uzavřený, soukromý. Samostatně stojící 
bytové domy tento prostor nemají, což vytváří deficit a vede to k tomu, že činnosti dříve 
soustředěné do soukromí dvorku (sušení prádla, domácí práce, skladování objemných 
předmětů) se dostávají na oči ostatním. Dům vlastně nemá svou přední a zadní stranu5. 
Výsledkem je nedostatek intimity a volného soukromého prostoru; zároveň menší motivace se o 
okolí svého domu starat. Obojí bývá někdy nahrazováno „guerillovým“ způsobem – patří sem 
adopce předzahrádek a vlastní výsadby na pozemku města, ale i grafitti.  

6.1.2 Další problémy 

Sídliště dnes provází další problémy, které již nejsou „zakódovány“ v jejich urbanistické 
struktuře: 

 Sídliště nepočítala s masovou automobilizací a dnes je parter doslova zavalen parkujícími 
automobily.  

 Skladba bytů není pestrá, což determinuje sociální skladbu obyvatel a znesnadňuje situaci 
vyvíjející se domácnosti, která uvažuje o změně velikosti bytu a chce zůstat v lokalitě. 
Zejména chybí byty vyššího dispozičního i prostorového standardu. 

6.2 Silné stránky a potenciály sídlišť  

Přes problémy, které sídliště bezpochyby mají, je třeba nepřehlédnout jejich nemalá pozitiva a 
potenciály a snažit se je chránit a rozvíjet. 

 Zeleň a zdravý vodní režim – sídliště mají větší procento ploch zeleně než centra a bloková 
zástavba. To znamená i větší vsakování a odpar s pozitivními důsledky pro mikroklima.  

 Sousedství přírodních lokalit – Jižní město (podobně jako jiná sídliště) přímo sousedí 
s lesoparkem a volnou krajinou, což znamená velkou hodnotu jak z hlediska dostupnosti 
rekreace, tak z hlediska ekologické stability. 

 Prostor pro adaptaci – struktura sídlišť většinou nabízí dostatek prostoru pro změny a 
budoucí dotvoření a adaptaci na nové podmínky. Ve srovnání s ostatními strukturami mají 
největší potenciál ke změně v ekologicky stabilnější městské prostředí. Přírodě blízké úpravy 
veřejného prostoru mohou snížit náklady na údržbu, propojit prostory sídliště s přírodními 
prvky ve volné krajině a zvýšit ekologickou stabilitu. Využití dešťové vody ze střech pro 
mokřady a vodní plochy může zlepšit mikroklima a snížit náklady na údržbu dešťové 
kanalizace, zelené střechy mohou nabídnout prostor pro menší komunity, zpomalit odtok a 
zlepšit teplotní pohodu v budovách.  

 Dostatečná hustota obyvatel pro ekonomicky příznivé fungování již existující hromadné 
dopravy. Sídliště mají potenciál k zavádění nových trendů v dopravě jako je car-sharing.  

Silné stránky a potenciály tu jsou a je tedy stále při neuvážených úpravách a zásazích co ztratit a 
promrhat. Na Jižním městě k tomu dochází zejména nekoncepčním zahušťováním, viz obrázek 7. 

                                                             
5 Viz Blažek, B (1983). Rodinné zákulisí. Technický magazín 
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Obrázek 7: Háje – parkoviště, supermarket a nová budova úřadu: Zahušťování způsobem, který 
kopíruje hlavní problémy sídliště a narušuje jeho stávající silné stránky. Zástavba izolovaných 
objektů s indiferentním prostorem okolo nevytváří novou kvalitu prostoru. Dochází k nahrazování 
nezpevněných ploch, kde se vsakuje srážková voda, parkovištěm se zrychleným odtokem. 

 

6.3 Obytný soubor Milíčovská háj vs. problémy, hodnoty a potenciály sídliště 

Problémy 

 Monofunkčnost – obytný soubor je taktéž v podstatě monofunkční – ryze obytný. Na 
rozhraní zástavby a volné krajiny by však větší zastoupení jiných funkcí nebylo vhodné 
(zejména z hlediska zásobování). I v této poloze by soubor mohlo oživit malé množství 
provozoven pro služby; vzhledem ke zvolené urbanistické struktuře by však byl jejich 
ekonomický osud nejistý (viz dále). 

 Nadměrný rozsah prostoru udržovaného z veřejných prostředků – prostor okolo objektů 
je v novém souboru privátní – většinou ve společné správě vlastníků objektů, u objektů na 
jižní hraně v podobě vyhrazených oplocených předzahrádek. Město tak nebude zatíženo 
údržbou tak velké míře, jako v okolní zástavbě. Hlavní pěší osa v prodloužení ulice 
Novomeského a profily komunikací budou pravděpodobně ve správě městské části. Již 
realizovaný úsek pěší osy a komunikací jsou navrženy jako relativně konvenční parková 
úprava – není tak využita možnost snížit náročnost údržby přírodě blízkou sadovnickou 
úpravou. 

 Geometrie veřejného prostoru neumožňující ekonomicky efektivní drobné podnikání 
ve službách – obytný soubor v tomto plně kopíruje problémy sídliště. Nevznikají zde 
možnosti pro drobné služby v objektech v kontaktu s hlavními pěšími proudy ve veřejném 
prostoru. Proto bez změny polohy objektů v podstatě není reálné zvýšit podíl nebytových 
prostor; i kdyby v objektech vznikly, nebudou dlouhodobě fungovat. 

 Rozpor s potřebami teritoriálního chování člověka – vzhledem ke struktuře zástavby 
složené z izolovaných rodinných domů obytný soubor opět kopíruje problémy sídliště. 
Bohužel čeští klienti odrostlí na sídlištích v tomto ani nemají náročnější požadavky a většina 
dnes realizovaných nových souborů má sídlištní charakter. To se projeví na vzájemných 
vztazích obyvatel nového souboru, které budou mít sídlištní (slabší) charakter. Obyvatelé 
také pravděpodobně budou mít menší zájem starat se o okolí svého bydliště. Ačkoli totiž 
pozemky okolo domů patří obyvatelům, není to s výjimkou oplocených předzahrádek na 
pohled patrné. 
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 Parter sídliště zavalený parkujícími automobily – většina parkovacích míst je umístěna 
v garážích v podzemních podlažích objektů. Parter uvnitř obytného souboru bude díky tomu 
kultivovanější, než u zbytku sídliště. Vzhledem ke své poloze na okraji zástavby není možné 
požadovat, aby soubor výrazně ulehčil situaci okolní zástavbě. 

 Jednotvárná skladba bytů  - obytný soubor nabízí pestřejší skladbu bytů, než okolní sídliště, 
ale nevyvažuje jeho jednotvárnost. 

Obrázek 8: vizualizace – Milíčovský háj východ      Obrázek 9: vizualizace – Milíčovský háj jih 

  

Obrázek 10: foto – dokončené objekty části Milíčovský háj jih 
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Silné stránky a potenciály 

Obytný soubor dostatečně nevyužívá současných potenciálů sídliště v následujících bodech:  

 Zeleň a (stále ještě relativně zdravý) zdravý vodní režim a sousedství přírodních lokalit – 
vodní režim je narušován  rychlým odvodem dešťové vody mimo přirozené povodí dešťovou 
kanalizací – viz samostatná zpráva [Slánský 2012]. 

 Konvenční sadovnická úprava veřejného prostoru i pozemků domů neumožňuje vytvořit 
lepší ekologické propojení sídlištní zeleně a ekologicky stabilních oblastí ve volné krajině. 

7 Závěry a navrhovaná (středně nákladná) opatření 

7.1 Návrh požadavků na změny v území na Milíčově – v rámci obytného souboru 
(investor) 

Problémy vyplývající z urbanistické struktury kopírující logiku sídliště (rozpor s potřebami 
teritoriálního chování člověka, geometrie veřejného prostoru neumožňující ekonomicky 
efektivní drobné podnikání ve službách) v současné fázi projektu již nelze řešit bez neúnosně 
velkých zásahů a výdajů. Pro následující opatření zatím stále prostor je: 

 Zapracovat opatření vedoucí ke zlepšení vodního režimu a přírodních podmínek, uvedené 
v samostatných zprávách [Slánský 2012] a [Petřík 2012]. Problematika vodního režimu a 
přeneseně zdraví přírodní památky je klíčová jak z pohledu ochrany životního prostředí, tak 
z pohledu požadavků stávajících i nových obyvatel lokality. 

 Sadovnické úpravy veřejného prostoru a pozemků objektů provést s využitím přírodě 
blízkých společenstev. 

7.2 Návrh požadavků na změny v území na Milíčově – mimo obytný soubor (MČ 
Praha 11) 

Některé pozitivní změny je možné realizovat prostřednictvím zásahů mimo území, kterým 
v současnosti disponuje investor obytného souboru z iniciativy městské části. Jedná se o 
následující opatření: 

 Realizovat opatření vedoucí ke zlepšení vodního režimu, uvedené v samostatné zprávě 
[Slánský 2012].  

 Vytvořit podmínky pro fungování drobných služeb na pěší spojnici mezi obytným souborem a 
metrem – například prostřednictvím požadavků na (případnou budoucí) zástavbu na 
pozemcích firmy ALITEX, spol. s r.o mezi ulicemi Stříbrského a Jurkovičova. 

 Další stavební zahušťování umožnit pouze v blízkosti stanic metra a to pouze v situaci, kdy 
umožní vytvořit podmínky pro drobné obchody a služby u hlavních pěších tras. 

 Nepřevzít do svého vlastnictví, resp. správy prostory okolo objektů obytného souboru, pokud 
by se obyvatelé pokusili jejich darováním převést náklady na údržbu na veřejné rozpočty. 

7.3 Návrh požadavků pro další rozvoj Jižního města vyplývajících z poučení z 
Milíčova 

Poučený rozvoj Jižního města by v budoucnu měl dodržovat tyto principy a zásady:  
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 Bude vycházet z dostatečně podrobné územně plánovací dokumentace, která transparentním 
způsobem stanoví podrobnější podmínky pro zástavbu, než stanovuje současný územní plán. 

 Pomůže vytvořit členění prostoru, které zajistí intimitu a skupinovou identifikaci s prostorem 
(využití polozavřených prostorů jasně přináležících konkrétní skupině obyvatel). 

 Doplní pracovní místa v menších podnikatelských subjektech a vytvoří prostředí pro drobné 
obchody a služby – tím, že připraví prostory koncentrace (ekvivalenty ulic a náměstí, byť 
oproti těmto vzorům pravděpodobně pozměněné). 

 Zvýší diverzitu bytového fondu. 

 Sníží nároky na údržbu prostoru z veřejných rozpočtů. A to vhodným vyvážením stavebního 
zahušťování, privatizací části prostoru, který zůstane nezastavěný, a přeměnou části 
veřejného prostoru na stabilnější ekosystémy. Stavební zahušťování by mělo probíhat pouze 
v situaci, kdy zároveň umožní naplnění vždy alespoň dvou z předchozích tří úkolů. (Je třeba 
využít výše uvedené velké potenciály.)  

 Zavede efektivní management poptávky po parkování (kombinace důstojného řešení 
menšího množství parkovacích stání a motivace k nevlastnění automobilu – cílená podpora 
car-sharingu). Budovat trvalá stání na plný současný stav automobilů je diskutabilní – ropný 
zlom ve spojení s rozšířením car-sharingu může ukázat, že masivní posilování parkovacích 
kapacit není třeba. 

 A zejména zavede postupy participativního plánování – bez toho jsou nutné změny 
neuskutečnitelné. Obavy ze zapojování obyvatel na základě zkušenosti z občanských protestů 
vycházejí z nepochopení komunikace s veřejností. Zásadním rozdílem oproti skutečné 
participaci u protestů je, že obyvatelé jsou v takovém případě zapojeni pozdě (neměli vliv na 
zadání projektu) a museli si svoji pozici vydobýt – na počátku tak stojí konfliktní atmosféra. 
Z vlastní zkušenosti autora vyplývá, že pokud jsou obyvatelé zapojeni od počátku projektu – 
tedy již při formulaci problémů k řešení, hodnot k zachování a rozvíjení a z toho vyplývajícího 
zpřesňování zadání, může být celý proces zvladatelný k oboustranné spokojenosti. 
V současné době se bohužel zapojování obyvatel ze strany vedení městské části omezuje na 
ankety o kultuře či barvách fasád domů bez možnosti diskuse o čemkoli podstatném. 


