
Územní rozvaha: Praha 6

Typ jevu Název jevu Popis jevu

Absence kvalitních veřejných prostranství Bílá Hora - předprostor areálu
P. Marie Vítězné

Absence kvalitních veřejných prostranství Dlabačov - prostor nad
Strahovským tunelem

Absence kvalitních veřejných prostranství Dědina - předprostor VÚ
Drnovská - Vlastina

Absence kvalitních veřejných prostranství Heyrovského náměstí na
Petřinách - parter

Absence kvalitních veřejných prostranství Prašný most - předprostor
Hradu

Absence kvalitních veřejných prostranství Prostor kolem křižovatky
Libocká - Ruzyňská

Absence kvalitních veřejných prostranství Prostor na Bořislavce kolem
stanice metra

Absence kvalitních veřejných prostranství Prostor před hoteklem
Holliday Inn - parter

Absence kvalitních veřejných prostranství Prostor před nádražím
Veleslavín u stanice metra

Absence kvalitních veřejných prostranství Prostor Šárecká - Matějská -
U Matěje - parter

Absence kvalitních veřejných prostranství Průmyslový areál Ruzyně -
budoucí přestavba

Absence kvalitních veřejných prostranství Předprostor Arcibiskupského
semináře - parter



Absence kvalitních veřejných prostranství Předprostor OC Šestka
(budoucí stanice MHD)

Absence kvalitních veřejných prostranství Předprostor areálu Petynka

Absence kvalitních veřejných prostranství Ruzyně - Staré náměstí -
parter

Absence kvalitních veřejných prostranství Vítězné náměstí - parter a
dostavba

Absence kvalitních veřejných prostranství Ústřadní prostor areálu kolejí
Strahov

Architektonické dominanty a hodnotné objekty "Skleněný palác" Obytný dům od Richarda Podzemného z r. 1936-7, národní
kulturní památka, v přízemí obřadní síň Prahy 6 a galerie.

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Administrativní budova Aritma
ve Vokovicích

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Administrativní budova
Koospol

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Arcibiskupský seminář

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Bílkova vila

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Břevnovský klášter

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Císařský mlýn

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Farní sbor Českobratrské
církve evangelické

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Gymnázium Evropská funkcionalistická budova bývalého Státního reálného gymnázia,
realizovaná v roce 1935 podle návrhu arch. Evžena Linharta

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Hospodářský dvůr a zámek
Jenerálka

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Hotel Krystal ve Vokovicích

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Hotel Pyramida

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Husův Sbor Církve
Československé Husitské

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Koleje Kajetánka



Architektonické dominanty a hodnotné objekty Kostel Panny Marie Vítězné na
Bílé Hoře

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Kostel Sv. Fabiána a
Šebestiána v Liboci

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Kostel Sv. Matěje

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Kostel Sv. Norberta ve
Střešovicích

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Letohrádek Hvězda

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Lindleyova čistírna

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Makromolekulární ústav na
Petřinách

Budova Ústavu makromoilekulární chemie od arch. Karla Pragera
z 60. let - dominanta a zakončení hlavní osy Petřin.

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Místodržitelský letohrádek

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Müllerova vila

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Nádraží Praha - Dejvice

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Národní technická knihovna

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Proboštský dvůr v Dejvicích

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Spartakiádní stadion Strahov

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Věžový dům na Evropské třídě

Architektonické dominanty a hodnotné objekty hotel Holliday Inn - dříve
Internacionál

Architektonické dominanty a hodnotné objekty kostel Sv. Gotharda

Architektonické dominanty a hodnotné objekty Škola Bílá ul.

Bariéry vyvolané dopravními koridory Buštěhradská žel. - Libocký
rybník - Veleslavín

Bariéry vyvolané dopravními koridory Buštěhradská žel. - hranice
Prahy - Ruzyně

Bariéry vyvolané dopravními koridory Buštěhradská žel. Veleslavín -
Na Ořechovce



Bariéry vyvolané dopravními koridory Buštěhradská železnice
Svatovítská - Hradčanská

Bariéry vyvolané dopravními koridory Buštěhradská železnice úsek
Ruzyně - Liboc

Bariéry vyvolané dopravními koridory Evropská - úsek Pražský
okruh - Vlastina

Bariéry vyvolané dopravními koridory Kralupská žel nádraží Bubeneč
- Podbabská

Bariéry vyvolané dopravními koridory Kralupská železnice - Sedlec

Bariéry vyvolané dopravními koridory Pražský okruh

Bariéry vyvolané dopravními koridory Rychlostní silnice R6

Bariéry vyvolané dopravními koridory Rychlostní silnice R7

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Bělohorská mohyla

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Jižní břeh vodní nádrže Džbán

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Mariánské hradby a zahrada
Kadetky

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Pokračování parku Ladronka

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Vypich - Břevnovský klášter

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Území Motolských skládek a
nad Šafránkou

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Území mezi horní Šárkou a
Evropskou

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Území mezi Šárkou a
Pražským okruhem

Chybějící nebo nekvalitní zeleň parků a krajiny Území severně od vodní
nádrže Jiviny

Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Areál Strahovských stadionů

Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Areál koupaliště Džbán

Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Bělohorská mohyla - památník
bitvy na B. H.



Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Mariánské hradbyb - prostory
bastionů

Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Motolské skládky

Chybějící prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Okolí vodní nádrže Jiviny

Chátrající budovy a areály 3 vily ul. Milady Horákové -
Letná

Chátrající budovy a areály Areál Autoškoly (u vozovny
Střešovice)

Chátrající budovy a areály Areál MO ČR bastion XIII

Chátrající budovy a areály Areál MO ČR bastion XIV

Chátrající budovy a areály Areál bývalého lomu pod
Vypichem

Chátrající budovy a areály Areál papírny u Císařského
mlýna

Chátrající budovy a areály Objekty šaten a zázemí Džbán

Chátrající budovy a areály Tribuny spartakiádního
stadionu Strahov

Chátrající budovy a areály Část průmyslového areálu
Ruzyně

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Bloková struktura Dejvic a
Bubenče

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Dejvice - historické jádro

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Historické jádro Předního
Ovence - Bubenče

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Liboc - historické jádro

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Meziválečná vilová čtvrť Baba

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Obytná čtvrť Nový Břevnov

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Ruzyně - historické jádro

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Staré Střešovice



Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Střešovičky - historická
struktura

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Sídliště Petřiny

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Tejnka - historická struktura

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Veleslavín - historické jádro

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vilová čtvrť Bubeneč

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vilová čtvrť Dělostřelecká

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vilová čtvrť Hanspaulka

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vilová čtvrť Na Zátorce

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vilová čtvrť Ořechovka

Hodnotná uúzemí s funkční a stabilizovanou strukturou Vysokoškolský areál Dejvice

Komunitní život v místě Baba

Komunitní život v místě Hanspaulka

Komunitní život v místě Liboc

Komunitní život v místě Malý Břevnov

Komunitní život v místě Ořechovka

Komunitní život v místě Sedlec

Komunitní život v místě Stará Ruzyně

Komunitní život v místě Starý Bubeneč

Komunitní život v místě Tejnka

Komunitní život v místě Tichá Šárka

Komunitní život v místě ZO Jenerálka

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Areál bývalého koupaliště
Džbán

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Dolní liboc - u Litovického
potoka

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Hradčanská jízdárna



Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Jižní břeh nádrže Džbán

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Jižní předpolí Písecké brány

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Nádraží Bubeneč

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Okolí Libockého rybníka

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Okolí Litovického potoka
(zahrádkové osady)

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Park Hanspaulka

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Park Myslbekova

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Park Prašný most

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Prostor "Dejvického centra"
Hradčanská - U Vorlíků

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Předpolí Hvězdy - Malý
Břevnov

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Předpolí Hvězdy na Vypichu

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Sportovní areál Strahov -
Spartakiádní stadion

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Střešovická - Nad Hrad.
Vodojemem - Patočkova

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Vokovická náves

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Území Motolských skládek a
nad Šafránkou

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Území mezi horní Šárkou a
Evropskou

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Území mezi horní Šárkou a
Pražským okruhem

Navrhované prostory a zařízení pro kulturu, sport a volný čas Území severně od vodní
nádrže Jiviny

Navrhované vazby a propojení území Jenerálka - Dubový mlýn - Ke
Kulišce

Navrhované vazby a propojení území Pod kaštany Hradčanská -
Stromovka



Navrhované vazby a propojení území Pěší a cykl. propoj. Sedlec -
Suchdol Výhledy

Navrhované vazby a propojení území Pěší propoj. Papírenská -
Stromovka (podél trati)

Navrhované vazby a propojení území Pěší propojení Kajetánka -
Vincentinum - Malovanka

Navrhované vazby a propojení území Pěší propojení Podbaba -
Sedlec Střelnice

Navrhované významné stavby Centrum Bořislavka

Navrhované významné stavby Dostavba Vítězného nám -
"Lední medvěd"

Navrhované významné stavby Dostavba Vítězného nám. -
ČVUT

Navrhované významné stavby Hotel Petynka

Navrhované významné stavby Terminál a centrum Veleslavín

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Bělohorská mohyla - Motolské
skládky

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Břevnovský klášter - Vypich -
Hvězda

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Letná - Mariánské hradby -
Pohořelec

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Libocký rybník - Džbán (přes
areál FTVS UK)

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Libocký rybník -Veleslavín -
Vokovická náves

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Motolská nemocnice (metro) -
Bělohorská

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Myslbekova - Strahovský
klášter - Strahov

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nová Ruzyně  - obora Hvězda

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Nová Ruzyně - Šárecké údolí

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Papírenská - ÚČOV - ZOO



Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Petynka - Malovanka -
Strahov - Ladronka

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Petřín - Strahov - Ladronka

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Podbaba - Podhoří

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pohořelec - Malovanka -
Břevnovský klášter

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení Císařský ostrov
sever

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení Na Petřinách -
Evropská

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení nám. Pod Kaštany -
Na seníku

Pěší propojení ulice Na Seníku pod villou Bianka - propojení ulic
V Sadech a nám. Pod Kaštany.

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení od starého letiště k
Šárce (přes R7)

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Propojení v Sedlci přes
železnici

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší opropojení Hvězda -
Libocký rybník

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší propojení Jednořadá -
Stromovka

Prodloužení pěšího propojení Jednořadé ul. podél železnice a
dnešního nádraží Bubeneč k brance do Stromovky (významný
bod - restaurace Nádražka).

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší propojení Ladronka -
Hvězda

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší propojení Vokovice
(metro) - Šárecké údolí

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Pěší propojení Červený vrch -
Šárecké údolí

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Sedlec - Podhoří - Bohnice

Nedostatečná propustnost území a chybějící pěší propojení Vokovická náves - Džbán -
Šárecké údolí

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Evropská - Horopměřická



Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Evropská - Vlastina - vstupní
prostor Šárky

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Evropská - Vokovická -
Veleslavínská

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Hradčanská - kolem stanice
metra

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Podbabská

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Prostor křižovatky Malovanka

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Sibiřské náměstí

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit Strahov - předpolí
spartakiádního stadionu

Nevhodně řešený uzel bez městotvorných aktivit U Prašného mostu - Jelení

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Areál Džbán

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Areál bývalé papírny u
Císařského mlýna

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Centrum Bořislavka

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Centrum Veleslavín

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Mariánské hradby

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Prostor "Dejvického centra"
Hradčanská - U Vorlíků

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Prostor kolem Andělky ve
Střešovicích

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Průmyslové areály Papírenská
sever

Potenciál aktivit pro zlepšení života MČ Předpolí Písecké brány

Rozvojové urbanistické záměry v území Dostavba Vítězného náměstí -
ČVUT

Rozvojové urbanistické záměry v území Drnovská sever

Rozvojové urbanistické záměry v území Jiviny - Netřebská

Rozvojové urbanistické záměry v území Jiviny - Ztracená



Rozvojové urbanistické záměry v území Malovanka - pod hotelem
Pyramida

Rozvojové urbanistické záměry v území Rozvojová oblast Předpolí
letiště jih

Rozvojové urbanistické záměry v území Rozvojová oblast Předpolí
letiště sever

Rozvojové urbanistické záměry v území Rozvojová oblast Předpolí
letiště východ

Rozvojové urbanistické záměry v území Rozvojové a transformační
území Nový Sedlec

Rozvojové urbanistické záměry v území Ruzyňský trojúhelník - severní
část

Rozvojové urbanistické záměry v území Ruzyňský trojúhelník -jižní
část

Rozvojové urbanistické záměry v území Červený vrch - za školou

Sociální problémy Koleje Strahov

Sociální problémy Skladový areál býv. Uhelné
sklady Jiviny

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Obora Hvězda

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Okolí Libockého rybníka

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Charloty G. Masarykové
a Chotkovy sady

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Hanspaulka

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Ladronka

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Mysbekova - vojenský
hřbitov

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Park Willyho Brandta

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Parkový pás Hadovka -
Velvarská

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Parkový pás podél Patočkovy

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Pecka (Císařský mlýn)



Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Vypich - předpolí Hvězdy

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Zelený pás Dejvic

Stabilizované parky, lesy a další krajinné prvky Šárecké údolí

Stávající důležitá propojení a vazby v území "Zelený pád Dejvic"

Stávající důležitá propojení a vazby v území Charloty G. Masarykové -
Letenské sady

Stávající důležitá propojení a vazby v území Hradčanská - Písecká brána -
Chotkovy sady

Stávající důležitá propojení a vazby v území Poutní cesta Loreta - Hájek

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Baba - Šárecké
údolí

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Hanspaulka -
Zlatnice - Šárecké údolí

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Hanspaulka Na
ladách - Šárecké údolí

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Podbabská -
Paťanka - Baba

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Pohořelec - Pražský
Hrad

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Puškinovo nám. -
Stromovka

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Scvatovítská -
Prašný most - Hrad

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení Stromovka -
Císařský mlýn - Papírenská

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení U Matěje - Šárecké
údolí

Stávající důležitá propojení a vazby v území Propojení hradiště Baba -
Tichá Šárka

Stávající důležitá propojení a vazby v území Systém hlavních pěších cest v
Šáreckém údolí



Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Macharovo náměstí na
Ořechovce

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstí Interbrigády

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstí Svobody

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Náměstíčko Wuchterlova

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Puškinovo náměstí

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor Břevnovského
kláštera

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor Národní technické
knihovny

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Předprostor hotelu
Internacionál Podbabská

Veřejná prostranství s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Vítězné náměstí

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Areál volného času Ladronka

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Dejvické divadlo

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Divadlo Semafor

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Divadlo Spejbla a Hurvínka

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Kaštan - Muzeum populární
hudby

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Koupaliště Petynka

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Koupaliště v Šáreckém údolí

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Muzeum MHD vozovna
Střešovice

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Obora Hvězda

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Petřínské sady, rozhledna

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Plochodrážní stadion Na
Markétě - Vypich

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Písecká brána

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Přírodní divadlo v Šárce



Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál Císařský mlýn

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál SK Aritma
Střešovice

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál SK Střešovice

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál Sparta

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál Strahov

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní areál TJ Sokol Bílá
Hora

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Sportovní hala ČVUT Juliska

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Stadion Juliska

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Stadion mládeže Kotlářka

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Stromovka

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Zahrady Břevnovského
kláštera

Volnočasové aktivity s výrazným vlivem na kvalitu života MČ Zimní stadion Hvězda

Významné městské komunikace a městotvorné osy Bělohorská třída

Významné městské komunikace a městotvorné osy Jugoslávských partyzánů

Významné městské komunikace a městotvorné osy Svatovítská (severní část)

Významné městské komunikace a městotvorné osy Ul. Na Petřinách (od
Stamicovy)

Významné městské komunikace a městotvorné osy Ul. Čsl. Armády

Významné ohnisko městského života Areál Břevnovského kláštera

Významné ohnisko městského života Areál Pražského hradu

Významné ohnisko městského života Centrum Šestka Ruzyně

Významné ohnisko městského života Dejvická ulice

Významné ohnisko městského života Fakulta tělesné výchovy a
sportu UK Vokovice

Významné ohnisko městského života Letiště Václava Havla Praha
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Významné ohnisko městského života Pohořelec

Významné ohnisko městského života Písecká brána

Významné ohnisko městského života Stanice metra Hradčanská

Významné ohnisko městského života Vojenská nemocnice
Střešovice

Významné ohnisko městského života Vysokoškolský areál Dejvice

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál Aritma Vokovice

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál MV ČR Pelléova

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál VŠ kolejí Strahov

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál bývalé papírny u
Císařského mlýna

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál dělostřeleckých kasáren
Ořechovka

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Areál kasáren Generála Píky

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Bořislavka

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Jiviny - Lišanská - Unhošťská
- Ztracená

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Na Padesátníku

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Prostor "Dejvického centra"

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslové areály Papírenská
jih (Ergon a další)

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslové areály Papírenská
sever

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslové areály Sedlec
sever

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslové areály Veleslavín

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslový areál Jenerálka (V
Šáreckém údolí)



Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Průmyslový areál Ruzyně -
budoucí přestavba

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Ruzyně - Za teplárnou

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Sedlec - území mezi tratí a
Roztockou ul.

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Skladové areály Sedlec jih

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Spartakiádní stadion Strahov

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Zahrádky V Předním
Veleslavíně

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Červený vrch - Alžírská

Zanedbaná a nevyužitá území určená k transformaci Část sportovního areálu
Strahov

Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Areál zahrádek Liboc -
Veleslavín

Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Areál zahrádek Vokovice

Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Areál zahrádek na Ořechovce

Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Areál zahrádek Červený vrch

Záměr nových parků, lesů a obnovy krajiny Park v areálu bývalého hotelu
Praha

Záměr posílení městského charakteru komunikace Bělohorská - Dlabačov -
Pohořelec

Záměr posílení městského charakteru komunikace Dejvická třída (dopravní
zklidnění))

Záměr posílení městského charakteru komunikace Evropská třída v úseku
Vlastina - Vítězné náměstí

Záměr posílení městského charakteru komunikace Karlovarská (od Slánské) -
Bělohorská - Patočkova

Záměr posílení městského charakteru komunikace Keplerova - Jelení - Mariánské
hradby

Záměr posílení městského charakteru komunikace Patočkova (od Malovanky) -
Milady Horákové



Záměr posílení městského charakteru komunikace Střešovická - Nad Hrad.
Vodojemem - Patočkova

Záměr posílení městského charakteru komunikace Svatovítská jih

Záměr posílení městského charakteru komunikace Vlastina (Drnovská -
Evropská)

Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Centrum Bořislavka

Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Centrum Drnovská sever

Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Centrum Veleslavín

Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Prostor "Dejvického centra"
Hradčanská - U Vorlíků

Záměr rozvoje občanské a komerční vybavenosti Vítězné náměstí - dostavba

Žádoucí hierarchie urbánních center "Vokovická Sorbona" - FTVS
UK

Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Bílá Hora Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Bělohorská třída Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Centrum Bořislavka Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Centrum Dědina Lokální význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Centrum Petřiny Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Centrum Veleslavín Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Dejvická ulice Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Hradčanská Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Ladronka Lokální význam



Žádoucí hierarchie urbánních center Letiště Václava Havla Praha Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Lokální centrum Ořechovka Lokální význam

Žádoucí hierarchie urbánních center OC Šestka Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Okolí hotelu Diplomat Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Podbabská Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Pohořelec Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Sportovní areál Strahov

Žádoucí hierarchie urbánních center Stará náves Ruzyně Lokální význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Staré letiště Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Třída Jugoslávských
partyzánů

Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Třída Čsl. Armády Čtvrťový význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Vojenská nemocnice
Střešovice

Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Vysokoškolský areál Dejvice Celoměstský význam

Žádoucí hierarchie urbánních center Vítězné náměstí Celoměstský význam



Mapa A.-Hodnoty na území MČ:



Mapa B.-Problémy a nedostatky na území MČ:



Mapa C.-Potenciály pro rozvoj MČ:



Mapa-Souhrnný přehled


