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1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  

 

Lahovská se nachází v katastrálním území Velká Chuchle na rozhraní katastrů Radotín, Lochkov a Velká Chuchle. 

Navazuje bezprostředně na obytné komplexy podél ulice Na Hvězdárně. Přes území prochází vysoké napětí s 

bezpečnostním pásmem po obou stranách vedení 7 m od krajních vodičů. Většina objektů v lokalitě byla 

vybudována jako rekreační chaty v období od 50. do 70. let 20. století. Současný stav, který zabraňuje kromě 

nezbytné údržby provádět jakékoliv stavební úpravy stávajících objektů, s sebou přináší snižování atraktivity 

pro své majitele. I ti, kteří by rádi dále využívali objekty k původnímu účelu, tedy k rekreaci, by rádi zlepšili 

kvalitu bydlení ve stávajících objektech (sociální zařízení, zateplení, atd.). V lokalitě je trvale obydleno 30 % 

pozemků. Na druhé straně – více než 10 % pozemků je zanedbaných a neudržovaných. V průzkumech 

odpovědělo 70% majitelů pozemků, že uvažuje o podstatné přestavbě nebo výstavbě pro bydlení, pokud by to 

bylo možné, 30% chce zachovat rekreační funkci. Transformací území Lahovské na zastavitelnou lokalitu dojde 

k přirozenému propojení zástavby obce Velká Chuchle se stávající zástavbou Radotína. Mezi roky 2007 a 2010 

vznikla první pracovní verze zastavovacích podmínek pro lokalitu Lahovská. 
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2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  

 

Území je napájeno elektrickou energií z rozvodny TR 110/22 kV Zbraslav a to kabely 22 kV ze dvou stran – z 

Velké Chuchle a Radotína. Územím prochází napájecí trasa 22 kV sítě, napájející transformační stanice TR 1664 

a TR 4094. V lokalitě byla v roce 2006 vybudována vodovodní síť. Nedořešená zatím zůstává kanalizace. 

 

 

3. KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ OBSLUHA  

 

Stav komunikací odpovídá původnímu, tedy rekreačnímu charakteru území. Komunikace nejsou dostatečně 

široké ani nemají kvalitní povrch. Rozšíření komunikací bude následovat po transformaci na zastavitelné území. 

Hlavní osou území je ulice Na Lahovské, procházející ve směru SV-JZ. Další hlavní dopravní trasy budou tvořit 

ulice Na Hvězdárně, Nad Chuchlí a K Višňovému sadu. Tyto komunikace zařazené do funkční skupiny C budou 

obousměrné s minimální šířkou veřejného uličního prostoru 8,0 m. Ostatní obslužné komunikace vycházejí z 

minimální šířky 6,5 m mezi oplocením parcel a mohou mít funkční třídu D – obytné zóny. V případě místních 

obslužných komunikací funkční skupiny C je třeba realizovat alespoň jednostranný chodník o šíři 2,0 m. 

V současné době je dopravní obslužnost zajišťována na JZ území autobusovou linkou č. 245 Nádraží Radotín – 

Otěšínská – Nádraží Radotín s návazností na železnici a na SV autobusovou linkou č. 172 Závodiště – Na 

Hvězdárně rovněž s návazností na železnici. Další možnou variantou do budoucna je autobusová linka 

s napojením na Slivenec a Holyni po prodloužení tramvajové tratě. 

Dopravní obslužnost Lahovské není závislá výhradně na příjezdu od ulice Dostihové, ale zátěž lze rozložit 

směrem na komunikaci K Barrandovu, případně k Pražskému okruhu. 

O těsném propojení s centrem Prahy vypovídá dostupnost Václavského náměstí – cca za 30 minut se lze 

z Lahovské dostat až do samotného centra metropole. 
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3.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY KOMUNIKACÍ V LAHOVSKÉ  

 

Šířky prostorů místních komunikací (PMK) jsou navrženy v souladu s požadavkem Vyhl. č. 501/2006, ČSN 73 

6110/2010 a TP103. 

 

- FUNKČNÍ SKUPINA C:   

- obousměrná komunikace, šířka 8.00 m 
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- FUNKČNÍ PODSKUPINA D1: 

- jednosměrná obytná zóna o šířce 6,50 m 

- v odůvodněných případech podle místních podmínek může být šířka menší. 

- minimální šířka PMK je 3,50 m (pro průjezd hasičské techniky) 

 

 
 

 

 

- ULICE NAD CHUCHLÍ: 

- šířka prostoru místní komunikace PMK = 10,00 m 

- důvodem je umístění vsakovacího příkopu 
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3.2 NÁVRH ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V  LAHOVSKÉ  

 

 
 

Legenda:  

žluté ............... 8m obousměrné 

oranžové ....... 6,5 m jednosměrné 
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4. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 

4.1 REGULATIVY 

 

Lokalita je velikostí parcel vhodná pro obytnou zástavbu. Drtivá většina parcel má plochu více než 600 m2 (řada 

z nich přes 1000, resp. 2000 m2). Výstavba na jednotlivých parcelách bude řešena individuální zástavbou 

jednotlivých rodinných domů. Zástavba musí respektovat nízkopodlažní charakter. Podíl zeleně bude korigován 

splněním koeficientu zeleně, která zde bude mít dominantní podíl. Nové rodinné domy by měly svou velikostí 

zohledňovat stanovenou míru využití území, velikost pozemku a mít maximálně 2 nadzemní podlaží. S ohledem 

na lokalitu je doporučen tvar střechy sedlový, valbová a mansardová. Oplocení pozemku se předpokládá 

průhledné. 

Doporučený kód míry využití území je B - rozvolněné rodinné domy. Tato varianta podporuje zachování zeleně, 

větší zahrady u domů a posílení biologické a ekologické hodnoty území.  

Za problematické lze z hlediska budoucí zástavby a prostorových možností pro dopravní obsluhu považovat 

pouze území maloplošných zahrádek v severní části území (Štičkův sad). V případě, že s ohledem na 

majetkoprávní vztahy nebude možné vyřešit dopravní obsluhu kterékoli části území, je možné ponechat tuto 

část beze změny. 

Návrh na transformaci lokality Lahovská na území OB bude respektovat i přání těch majitelů, kteří chtějí 

zachovat rekreační charakter svých nemovitostí. 

  

 
 

 

Srovnání Lahovské s developerskými projekty FINEP / Vily Chuchle kolem ulice Na Hvězdárně, respektive ORCO 

ze strany ulice Strážovská nad Radotínem vyznívá jak z hlediska ochrany zeleně, tak i neporušených pohledů od 

údolí Vltavy a Berounky jednoznačně nejlépe pro lokalitu Lahovská. 
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4.2 MAPA PARCEL PODLE JEJICH VELIKOSTI  
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5. KONCEPT PŮVODNÍHO  ÚP VE VZTAHU K LAHOVSKÉ  

 

Na základě připomínky č. 74/12226 MČ Praha – Velká Chuchle, která požadovala řešení celé lokality Lahovská 

jako OB, rozhodlo Zastupitelstvo hl.m. Prahy dne 3.11.2011 ve svém materiálu Z-579 o transformaci větší části 

Lahovské na zastavitelné území (označeno červeně). Městská část Velká Chuchle navrhuje vzhledem 

k charakteru parcel v dolní části Lahovské řešení celé Lahovské (včetně části označené modře) jako území OB 

při splnění požadavků podmiňujících výstavbu. 
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6. STUDIE PROVEDITELNOSTI INFRASTRUKTURY 

 

V roce 2011 byla firmou Bomart vytvořena Studie proveditelnosti infrastruktury. Týkala se pouze té části, 

označené ve stávajícím platném ÚP kategorií – čistě obytná. 
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7. BUDOUCÍ CHARAKTER  ÚZEMÍ LAHOVSKÉ  

 

V souladu s čl. 4, odst. 20 Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, 

jehož znění je následující: 

„(20) Na území hlavního města Prahy nelze umísťovat stavby pro individuální rekreaci s výjimkou 

zahrádkářských chat v zahrádkových osadách, ani doplňkové stavby k nim.“  

navrhujeme jako jedinou smysluplnou variantu pro lokalitu Lahovská její transformaci na zastavitelné území. 

 

ARGUMENTY PRO TENTO POŽADAVEK:  

 

1. Lokalita Lahovská jako celek nikdy nebyla typická zahrádková osada a v současné době vykazuje vysoký 

stupeň zastavěnosti. 

2. Parcely v Lahovské svou plochou ve velké většině splňují požadavky na umístění rodinných domů. 

3. Všechny ulice v Lahovské obdržely oficiální jednoznačný název v rámci celého území hlavního města 

Prahy a pozemky mají čísla orientační, což je významný bezpečnostní faktor pro případ nouzových 

volání např. záchranky, policie nebo hasičů. 

4. Výstavba nepovede k další expanzi do krajiny, ale na rozdíl od takzvaných satelitů prosazovaných 

developery se jedná o citlivé začlenění zástavby s respektem ke stávající zeleni v souladu s platnými 

regulativy. Nebudou v žádném případě narušeny pohledové horizonty od údolí Vltavy a Berounky. 

5. Území Lahovské je zasíťováno (elektřina, voda). Kanalizace a plyn jsou přivedeny ze dvou stran na 

severovýchodní i jihozápadní okraj lokality. 

6. Pro oblast přiléhající k ulici Na Hvězdárně podle aktuálně platného územního plánu byla zpracována 

Studie proveditelnosti infrastruktury. 

7. Lahovská je v současné době dopravně obsloužena ze dvou stran autobusovou dopravou s návazností 

na ekologickou železniční dopravu (Radotín, Velká Chuchle). V budoucnu lze uvažovat rovněž s 

autobusovou linkou směrem na Slivenec a Holyni s napojením na ekologickou tramvajovou dopravu. 

8. Poloha Lahovské v rámci území Velké Chuchle vylučuje pro tuto lokalitu typickou hrozbu záplav. 

9. Rovněž z pohledu ochrany životního prostředí je lepší kultivace území regulovanou výstavbou než jeho 

degradace s neudržovanou zelení a množstvím černých skládek zahrnujících rovněž nebezpečné 

odpady. 

10. Zástavba bude kombinací rekreačních a obytných objektů. Transformace území nebrání majitelům 

v zachování rekreační funkce jejich objektů.  


