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ÚVOD
Na základě objednávky č. ZAK 14‐0364/KU/o Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR
Prahy), zpracováváme územní rozvahu hledající reálnou míru zastavění/nezastavění stávající lokality
v zastavěném území Troja‐Velká skála.
Místo je, v rámci celostního nahlížení na rozvahu o rozvoji, významným prostorem s potenciálem
krajinářského zapojení do přirozených rekreačních siločar parkového kulturního prostoru městských částí Troja a
Bohnice, s potenciálem kvalitního residenčního bydlení a v neposlední řadě s potenciálem ekologických hodnot
místa v celopražském systému ekologické stability. Z dnešního, značně rozpačitého a problémového stavu, lze
pomocí architektonické stavební regulace vytvořit kvalitní místo k životu a zajistit funkční část ÚSES dnes
nefunkčních prvků. Území je významnou rozvojovou plochou celoměstského významu, to ve smyslu potenciálu
kombinace a synergie několika prospěšných funkcí. Musí být využito principu celostní (holistické) krajinářsko –
urbanistické vize, trvale udržitelného kulturního zásahu s ambicemi vysoce kvalitní architektury, to v četně
architektury krajinářské.
První vážné zastavovací záměry v prostoru Velké skály vznikaly s počátkem 40‐tých let 20. století. Od roku
1931 až do současnosti prošlo území názorovou proměnou na intenzitu zastavění. Od velkoplošných staveb
občanské vybavenosti po bytové domy až po individuální residenční oblast.
Ve smyslu získání aktuálních kvalifikovaných názorů, jako reakce na správní agendu k místu, byla zadána
Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Prahy) tato koncepční územní rozvaha. Zpracovatel
rozvahy předkládá tuto studii, která má být podkladem pro holistické rozvojové řešení dnes, v mnoha dílčích
oblastech problémového území. Tato studie má být podnětem názorově smysluplné diskuse v rámci přípravy
Metropolitního územního plánu hlavního města Prahy (Územního plánu hl. m. Prahy).
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IDENTIFIKACE ÚZEMÍ VELKÉ SKÁLY
Širší vztahy, rámec řešeného území
Pro potřeby krajinářsko – urbanistického konceptu je třeba definovat širší rámec řešeného území, který má
s lokalitou Velká skála z hlediska urbanistické koncepce logické vztahy a návaznosti.
Tento rámec je ohraničen z jihu a západu břehy Vltavy, ze severu hranicí Hlavního města Prahy, z východu
východní hranicí městských čtvrtí Čimice, Kobylisy.
Takto je tento rámec definován, protože lze konstatovat, že obsahuje funkčně provozně ucelené území obytných
částí, které mají vztah k lokalitě Velká skála. Kromě areálů Zoologické zahrady, Botanické zahrady a Trojského
zámku nemá toto území významný prvek širšího nebo celoměstského významu.
Z hlediska geomorfologického se jedná o polohu na hranicích geomorfologických podcelků I‐1 Říčanské plošiny a
I‐2 Kladenské tabule. Z Kladenské tabule hluboký zářez vyděluje její nejvýchodnější okrsek – I‐2c Zdibskou
plošinu, která je již součástí pozvolna svažité Říčanské plošiny.
Vzniká zde velký výškový rozdíl mezi hranou prudce se lomícího svahu (asi 265 m.n.m.) a stejně tak ostře
ukončené paty svahů při ulici Nad Kazankou (asi 190 m.n.m.). Prudký svah porostlý zelení zahrad pokračuje
západně charakteristickými porosty vinic, sadů a botanické zahrady a vytváří nezaměnitelný přírodní horizont
trojské kotliny, nad kterým se objevuje okraj zástavby Severního města.

Vymezení řešeného území
Řešené území se nachází na okraji zmíněné náhorní Zdibské plošiny, jejíž jižní hrana tvořená prudkými stavy je
členěna příčnými zářezy, roklemi. Vznikají tak samostatné terasy vybíhající jižním směrem.
Z hlediska ucelenosti řešeného území se dají vymezit dvě hranice.
Větší území (dále jen Širší řešené území) představuje celá nepravidelně zastavěná plocha sevřená mezi souvislou
zástavbu obytných čtvrtí Troja, Libeň, Kobylisy a Bohnice. Navazující zelené plochy jsou na vymezené území
napojeny pouze úzkými koridory sevřenými mezi zástavbou jednotlivých čtvrtí a zároveň odděleny výraznými
morfologickými zářezy terénu, které fyzicky a provozně oddělují tyto plochy zeleně. Z urbanisticky krajinářského
hlediska tvoří jeho jižní stranu významné pohledově exponované stahy. Území má podélný tvar táhnoucí se
od východu k západu podél hrany Zdibské plošiny. Na východě i západě je ohraničené příčnými roklemi, kterými
jsou vedeny ulice K Bohnicím a Trojská. Vnitřně je pak toto území rozděleno roklí Haltýře na západní část
představující především plochy areálu Botanické zahrady a východní část nazývanou terasa Velké skály.
Bližší definice řešeného území (dále jen terasa Velká skála) zahrnuje samotnou terasu Velká skála, tedy součást
plochy náhorní plošiny. Jižní, západní a východní hranici tedy tvoří horní hrana jižních svahů terasy a svahů
příčných roklin. Řešení tedy plně respektuje význam pohledově exponovaných zelených svahů.
Severní hranici obou vymezených území tvoří ulice K Pazderkám a zástavba bohnického sídliště.
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HISTORICKÝ VÝVOJ‐ ORTOFOTO

HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 1840 (CÍSAŘSKÝ POVINNÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU) , M 1: 4000
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 1938, M 1: 4000
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 1953, M 1: 4000
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 1975, M 1: 4000
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 2000, M 1: 4000
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ – ROK 2011, M 1: 4000
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MAJETKOVÁ STRUKTURA V ÚZEMÍ

MAJETKOVÁ STRUKTURA V ÚZEMÍ, M 1:6000
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DRUH POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, M 1:4000
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ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY A PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ

Regulační a zastavovací plán pro části území Prahy VIII
(Trója a Bohnice)

Vítězný návrh řešení obytné čtvrti Bohnice

Návrh přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro části území Prahy VIII (Trója a Bohnice)
r. 1931
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M. Jarolím, J. Schwaller
r. 1964
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Studie umístění mezinárodní školy

Urbanistická studie Trója

Urbanistická studie Trója
Valtr
duben / r. 1993
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M. Göpfert
březen / r. 1994
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Urbanistická studie K ÚP M.Č: Praha ‐ Trója

detail

Urbanistická studie K ÚP M.Č: Praha – Trója
Zastavovací studie – díl A
ARKÁDA, Dydovič, Valtr
duben / r. 1993

Urbanistická studie K ÚP M.Č: Praha – Trója
Urbanistický návrh
ARKÁDA, Dydovič, Valtr
duben / r. 1993
(rozsah území navrženého ke stabilizaci)
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Ověřovací studie Velká skála, varianta A
Ověřovací studie Velká skála, varianta A
duben / 1994
Valtr, Mrázek, Malinský

detail

Urbanistická studie Velká skála
Urbanistická studie Velká skála
červen / 1995
Vltr, Mrázek, Malinský
hmotově prostorové uspořádání a návrh zeleně

detail
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Urbanistická studie Velká skála, vybrané detaily
dokumentace
Koncept urbanistické studie byl řešen ve variantách :
A. varianta bez spojky Čimická – Trojská
B. Varianta se spojkou Čimiská – Trojská
C. Varianta se zhodnocením rekreačních možností území a bez spojky Čimická – Trojská

A. varianta bez spojky Čimická – Trojská, dopravní řešení

A. varianta bez spojky Čimická – Trojská, komplexní urbanistický návrh a regulace

A. varianta bez spojky Čimická – Trojská, funkční členění zeleně
A. varianta bez spojky Čimická – Trojská, hmotově prostorové uspořádání a návrh zeleně
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Urbanistická studie
Urbanistická studie
září / 1995
Urban Complex

detail

Urbanistická studie ke stabilizaci území D + E
Urbanistická studie Velká skála
duben / 1996
Valtr, Mrázek, Malinský
hmotově prostorové řešení a návrh zeleně

detail
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Studie ke stabilizaci plochy C

Studie ke stabilizaci plochy C
SRPA
srpen / r. 1997
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Velká skála Na Šutce
Návrh regenerace území a funkčního uspořádání
Návrh regenerace dopravní obslužnosti území

Studie ke stabilizaci plochy C, Velká skála
Pod Havránkou, Praha 8 ‐Troja
ATELIER SRPA, S STUDIO
srpen 1997

ADNS
Hoffman a Rajniš
leden 2004
Dokumentace řeší urbanisticko‐dopravní a funkční vztahy v lokalitě Na Šutce a přilehlém okolí.
Návrh regenerace dopravní obsluhy území.
Část 1 obsahuje popis a vymezení ploch vhodných pro provedení změny funkčního využití, obsahuje návrh zástavby a zeleně.
Část v blízkosti Velké skály, jak je v dokumentaci uvedeno, je pro zlepšení sounáležitosti obyvatel s péčí o prostředí navrženo
na přeměnu v “obytnou krajinu“.
Část 2. Obsahuje koncepci dopravní obsluhy. Řešeny jsou nevyjasněné dopravní vztahy v lokalitě a kontaktním území,
zkvalitnění dopravní obsluhy, zklidnění dopravy v souvislosti se sportovním centrem.
Část 3. Obsahuje koncepci “obytné krajiny“ s příklady již realizovaných řešení.
Dne 25. března 2004, pod č.j. OKS/2004/0067 byl Městskou částí Praha 8 vydán souhlas k návrhu pořízení změny Územního plánu sídelního
útvaru Hlavního města Prahy týkající se lokality Velká skála – Na Šutce na k. k.ú. Trója v Praze 8. Rada městské části Praha 8 projednala
návrh na pořízení změny ÚP hl. m. Prahy, týkající se lokality Velká skála a Na Šutce v k.ú. Trója v Praze 8, zpracovaný společností A.D.N.S.
ARCHITEKTI, s.r.o. (II/2004) dne 24. března 2004.

ADNS, Hoffman a Rajniš

Dopracování urbanistické studie čtyř rodinných domů
na základě připomínek MÚ OŽP

Dopracování urbanistické studie čtyř rodinných domů na základě připomínek MÚ OŽP
ATELIER SRPA, S STUDIO
červen 1998
(listopad 1998 bylo zpracováno “Posouzení navrhované výstavby čtyř obytných domů z hlediska vlivu na krajinný
ráz, I. Vorel)
(pozn.: dnes rozparcelováno a zastavěno)

„Územní rozvaha Troja – Velká skála“
prosinec 2014

STRANA 22

Devastace území v prostoru Velké skály

Analýza území Šutka


Návrh regenerace území a funkčního uspořádání
Návrh regenerace dopravního uspořádání území



ADNS
červenec 2004

V roce Úřad MČ Praha 8 požaduje v roce 2001 a poté opakovaně v následujících letech odklizení černé
skládky na pozemku par.č. 1111 k.ú. Troja.
Od roku 2005 se množí výzvy k úklidu komunálního odpadu (parc. č. 478/1) a údržbě pozemků (parc. č.
1109 a 1110/2) v k.ú. Troja

Řešen byl prostor plaveckého areálu a dvě na sportovní areál
navazující funkční plochy o výměře 15 894m2 a 13 003m2 nově
určené pro bydlení v bytových objektech. Řešené plochy jsou
vymezeny cca ul. Čimickou, K Velké skále a ul. k Sadu. V rámci
materiálu byl řešen návrh dostavby plaveckého areálu.
Zpracovatelem bylo BfB studio s.r.o. Byla zpracována finanční
analýza investičního projektu dostavby “Plaveckého areálu Šutka“
(RILA s.r.o.).

ADNS
Majiteli pozemků je, kromě jiných kroků, reagováno zprávou o devastaci území z 31. 5. 2005.
Majitelé pozemků navrhují způsoby řešení situace. Jako možné východisko je zmíněno dotažení myšlenky
krajinného bydlení (“Velká skála Na Šutce“, Návrh regenerace území a funkčního uspořádání, Návrh regenerace
dopravní obslužnosti území, ADNS, Hoffman a Rajniš, leden 2004) a zapracování formou změny do územního
plánu. Řešení zohledňuje kromě jiného zachování prostupnosti krajiny na soukromých pozemcích a udržitelnost
krajiny.
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Architektonicko‐urbanistická studie – koncept zelené
obytné krajiny
VELKÁ SKÁLA, PRAHA 8
VARIANTA C ‐ “51 DOMŮ“
objednatel:

Václav Jarolímek
Václav Městka
František Čermák
Property Finance
Pavel Smrčka
projektant:
E‐M.R.A.K. – Martin Rajniš,
architektonická kancelář
ADNS s.r.o.
datum:
06. 04. 2006
stupeň:
koncepční architektonicko‐
urbanistická studie

str. 10, kapitola 13. O struktuře a stylu staveb rodinných
domů
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koncept staveb
struktura a formy rodinných domů – zelená obytná krajina

návrh struktury staveb rodinných domů

struktura a formy rodinných domů – příčný řez

struktura a formy rodinných domů – konfigurace terénu, výhledy
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situace – zákres do ÚP
Rezidenční Zelená krajina Velká skála
zadavatel:
F. Čermák, V. Jarolímek, V. Městka, P. Smrčka
stupeň:
urbanisticko‐architektonická studie
architekt:
architektonický ateliér KAAMA s.r.o.
datum:
červen 2008
http://www.kaama.cz/2009‐cz.html

kapitola 5 Doprava

situace – průmět do ortofot

situace
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Účel studie: Studie je zpracována jako podklad pro návrh změny územního plánu Prahy. Obsahuje základní
analýzu stavu území a popis koncepce dalšího vývoje. Zároveň stanovuje základní specifikaci pojmu Zelená
obytná krajina.
Koncept Zelené obytné krajiny Velká skála ‐ Koncepční urbanistická studie byla přílohou Námitky vlastníků
pozemků ke Konceptu územního plánu hl. m. Prahy, k.ú. Troja, terasa Velká skála a žádost o zařazení navrženého
řešení do Návrhu ÚP hl. m. Prahy ze dne 1. 12. 2009, podané na Magistrát města Prahy, odbor územního plánu.
Námitky vlastníků pozemků ke Konceptu územního plánu hl. m. Prahy, k.ú. Troja, terasa Velká skála a žádost o
zařazení navrženého řešení do Návrhu ÚP hl. m. Prahy.

Koncept Zelené obytné krajiny Velká skála
Koncepční urbanistická studie
zadavatel:
F. Čermák, V. Jarolímek, V. Městka
stupeň:
Koncepční urbanistická studie
zpracovatel: IKA VIN 112 a.s., J. Řeřucha
datum:
1. 12. 2009

„Územní rozvaha Troja – Velká skála“
prosinec 2014

STRANA 27

Cíle, principy a vize návrhů řešících území
Velká skála Na Šutce
Návrh regenerace území a funkčního uspořádání
Návrh regenerace dopravní obslužnosti území
ADNS, Hoffman a Rajniš
leden 2004

Urbanistická studie Trója
Urbanistická studie Trója
Valtr
duben / r. 1993

Architektonicko‐urbanistická studie – koncept zelené obytné krajiny
VELKÁ SKÁLA, PRAHA 8, VARIANTA C ‐ “51 DOMŮ“
E‐M.R.A.K. – Martin Rajniš, architektonická kancelář, ADNS s.r.o.
06. 04. 2006, koncepční architektonicko‐ urbanistická studie
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Rezidenční Zelená krajina Velká skála
urbanisticko‐architektonická studie
architektonický ateliér KAAMA s.r.o.
červen 2008
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KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA ‐ STAV
Prakticky celá část zájmového území je součástí ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. Řešené území
obklopují skladebné části územního systému ekologické stability na úrovni regionální či lokální, které jsou z větší
části funkční. V podstatných směrech však také nefunkční. Zde se objevuje reálná šance i tyto směry zacelit
funkčními prvky. Ve směru sever – jih (východně od řešeného území) je vymezen nefunkční regionální
biokoridor, západně od řešeného území je to pak funkční lokální biokoridor, na který navazuje přírodní památka
Havránka a osa nadregionálního biokoridoru, která protíná Evropsky významnou lokalitu Havránka a Salabka. Ve
směru východ západ (severně od řešeného území) je významná přírodní památka Velká skála, která navazuje na
nefunkční lokální biokoridor. Jižně od řešeného území na k jihu obrácených svazích je vymezen lokální
biocentrum a regionální biokoridor.
KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA ‐ NÁVRH
Cílem rozvoje by mělo být propojení stávajícího vymezeného územního systému pomocí přírodě blízkých
parkových ploch a koridorů s maximálně možným přírodě blízkým charakterem (stromové, keřové a do jisté míry
také bylinné patro), které by měly zajišťovat pohodlný a bezpečný prostup územím a být plynule propojeny
s okolními funkčními plochami zeleně.
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, M 1: 6000
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KRAJINA
KRAJINA ‐ STAV
Řešené území z větší části tvoří bývalé třešňové sady a drobné soukromé zahrádky, které jsou dnes v rozpadu,
zarostlé náletovými a zplanělými dřevinami probíhající sukcese. Úroveň zachování původních zahrad a sadů je
různá, některé plochy by bylo možné po provedení pěstebních zásahů zachovat (odstranění náletů, ošetření
původních dřevin, dosadby). V podrostu se nachází zplanělé trvalky a cibuloviny.
V centrální části lokality se nachází rozlehlá (cca 10 ha) louka, která slouží ke krátkodobé rekreaci obyvatel
okolních sídlišť.
Západní část území (v návaznosti na Botanickou zahradu) pokrývají uměle vysazované lesní porosty.
V západní části území se nachází Botanická zahrada hlavního města Prahy. Dále je v lokalitě vymezeno několik
přírodních památek: PP Havránka (východně od Botanické zahrady), PP Salabka (v západním cípu mapovaného
území), PP Trojská (v jihovýchodní části řešeného území) a PP Velká Skála (v severní části území). Jedná se o
území vřesovišť, teplomilných pastvin a křovin. Tato území mají zvláštní režim péče, údržby a přístupnosti dané
platnými Plány péče.
Stav vegetační vrstvy (zeleně)
Současný stav přírodního prostředí území vyplývá z vývoje osídlení v území a jeho vlivu na krajinu. Aktuální stav
je ovlivněn především lidskou činností v souvislosti s neudržovanými sady, zahradami, mezemi a remízky.
Zeleň Terasy Velká skála vykazuje zásadní rozdíly v kvalitě i charakteru. Většinou jde o zeleň neudržovanou
přestárlou a neperspektivní.
Velká louka – zaujímá centrální část Terasy, jde o travnatou, z větší části udržovanou plochu, jižní část je však
neudržovaná, zaplevelená a rozježděná pojezdem vozidel. Jižní a západní strana louky v místech původního
zestárlého rozpadlého stromořadí podél cest zarůstá nálety a neproniknutelným podrostem.
Ovocné sady ‐ byly založeny v 50. a 60. letech 20. století, původně zaujímaly rozsáhlou největší plochu Terasy.
Po dožití sadů a ukončení jejich produkce byla část rozparcelována na soukromé zahrady, severní část pak
ustoupila zástavbě. Zbylé plochy sadů jsou ve velmi špatném stavu, stromy jsou přestárlé, poškozené a bez
jakékoli perspektivy a hodnoty. Sady jsou neudržované a neprostupné náletovou zelení.
Dubový háj na západní straně Terasy – relativně dobrý a perspektivní stav.
Přírodní památka Velká skála – borovicový háj a keřový podrost druhotně přerůstá skalní hřbet, což snižuje jeho
význam a expozici.
Háj u Havránky – v podstatě nepřístupný, obklopený neproniknutelnou vegetací sadů.
Přírodní památka Pustá vinice – vlastní stepní louka je v okrajových partiích v místech původního zestárlého
rozpadlého stromořadí podél cest zasažena nálety a neproniknutelným podrostem.
Stepní louky na svahu na jihovýchodním cípu Terasy – z velké části zarostlé náletovými křovinami tvořícími
až kompaktní plochu, která vytlačuje cenné kultury.
Oplocené zahrady ‐ stav těchto zahrad je různorodý, ale většinou špatný a neudržovaný, rychle zarůstající
invazivními nálety.
Celkově je stav zeleně poznamenán dlouholetou absencí kvalifikované péče případně žádoucí řízené sukcese.
Většina ploch je zasažena invazivními nálety především křovin, popínavých rostlin a rychle rostoucích
nekvalitních dřevin. Původní botanická skladba je již přestárlá ,silně poškozená a překrytá sukcesně
nevyhovujícími nálety invazních dřevin.

7. Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum)
Obsah mapovací jednotky tvoří stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem
(Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. platyphyllos), dubu letního
(Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan ‐ Fraxinus excelsior, javor klen – Acer pseudoplatanus,
j. mléč – A. platanoides, třešeň – Prunus (Cerasu) avium. Dobře vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy
opadavých listnatých lesů nalezneme pouze v prosvětlených prostorech. Charakter bylinného patra určují
mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus,
L. niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum auropaeum, Pyrethrum
corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
tvorba krajiny:
nejčastější dřeviny stromořadí:
třešeň – Prunus (Cerasus) avium, lípa – Tilia cordata, T. platyphyllos, javor – Acer platanoides, ořešák – Juglans
regia, hrušeň – Pyrus communis
vhodné dřeviny pro solitérní výsadbu či rozptýlenou zeleň:
lípa – Tilia cordata, T. platyphyllos, dub – Quercus petraea, Quercus robur, habr – Carpinus betulus,
třešeň – Prunus (Cerasus) avium, svída – Swida sanguinea, ptačí zob – Ligustrum vulgare, hloh – Crataegus
monogyna, C. laevigata, líska – Corylus avellana

8. Lipová doubrava (Tilio – Betuleum)
Lipové doubravy představují dvoupatrové až třípatrové druhově chudší fytocenózy. Jsou okrajovým typem
mezotrofních a mezofilních smíšených dubových lesů směrem k acidofilním doubravám. Fyziognomii stromového
patra udává dub zimní (Quercus petraea), řidčeji dub letní (Q. robur). Výrazné je zastoupení lípy srdčité (Tilia
cordata) v nižší stromové vrstvě (často subdominanta). Slabý podíl nebo absence habru (Carpinus betulus) je
podmíněn minerálně chudšími půdami. Sporadický je výskyt nenáročných listnáčů (Betula pendula, Sorbus
aucuparia). Ve světlém keřovém patru převládá Tilia cordata, v bylinném patru trávy (Poa nemoralis, příp. spolu
s P. angustifolia, Calamagrostis arundinacea, Melica nutans aj.). Časté jsou mezofilní druhy s menšími nároky
na trofii půdy. Výskyt Plagiomnium undulatum v mechovém patru je sice téměř pravidelný, jeho dominance je
však nepatrná.
zdroj:
RNDr. Zdenka Nehäslová, Csc. a kolektiv: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky; Vydala
Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha 1998m ISBN 80‐200‐0687‐7
Národní geoportál INSPIRE, Přírodní prvky a jevy, Mapa potenciální přirozené vegetace; dostupné na:
< http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/>, ze dne 7.5.2012

KRAJINA – NÁVRHOVÁ ÚVAHA
Veřejný přírodně krajinářský park má být určen lidem a jejich touze být v přírodě. Přesto by měl fungovat stejně
jako funguje biotop pro mnohé živočišné i botanické druhy. Lidé jsou zde vítáni, musí být kulturní povahy.
Intenzita péče tomu musí odpovídat. Nové koridory s přírodě blízkým charakterem musí zajišťovat pohodlný a
bezpečný prostup územím a musí být plynule propojeny s okolní krajinou. Lze počítat s částečnou obnovou
ovocných sadů, typických pro danou lokalitu. Rekreační potenciál a biodiverzita území musí být tímto posílena.

Potenciální přirozená vegetace v území Terasy Velká skála
Na území Terasy se z hlediska zařazení do potenciální přirozené vegetace nachází černýšové dubohabřiny
do kterých ze severní strany zasahují dva větší ostrůvky lipových doubrav.
Za hranicí řešené lokality, jihozápadně od Velké skály leží pás Břekových doubrav. Na osu řeky Vltavy je navázán
pás jilmových doubrav.
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POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, M 1:6000
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DRUHY POROSTŮ, M 1:6000
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KVALITA POROSTŮ, M 1:6000
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VYUŽITÍ ÚZEMÍ
VYUŽITÍ ÚZEMÍ ‐ STAV
Širší řešené území se vyznačuje specifickým charakterem a vlastnostmi.
 Z pohledu vegetační vrstvy (zeleně) a jejího využití residenty je fyzicky, provozně, morfologicky a funkčně
zcela oddělená od (ne)navazujících zelených ploch.
 Je v podstatě celé obklopené zástavbou a zástavba do ní i razantně vniká.
 Historicky je člověkem zkulturněna, zemědělsky využívána a zastavována (usedlosti Havránka, Vavruška)
 Obsahuje velký podíl veřejnosti nepřístupný ploch zahrad
 Velký podíly zelených ploch tvoří neperspektivní, zanedbaná, neudržovaná, neproniknutelná zeleň, která
vyzývá k černým skládkám, poskytuje útočiště pro nežádoucí činnosti a je ze sociálně bezpečnostního
hlediska vnímána jako potenciálně nebezpečná.
Funkční využití
 Z funkčního hlediska širší řešené území obsahuje následující plochy:
 Plochy obytné zástavby
 Plochy zeleně
Plochy zástavby nejsou souvislé, vyskytují se především při okrajích širšího řešeného území. Jedná se o:
 okraje navazující zástavby, která dobíhá až na úpatí prudkých zelených svahů a pozemky této zástavby již
zasahují na tyto svahy – zástavba ulice Nad Kazankou;
 starší zástavbu dna ústí roklí, které pronikají do širšího řešeného území ‐ zástavba ulice Nad Trojou,
Pod Havránkou
 zástavbu na vlastní terasa Velká skála ‐ zástavba ulice Pod Havránkou, rozsáhlá zástavba při ulici
K Pazderkám

Zástavba zahrad

Na severní straně Terasy při ulici K Pazderkám bylo vystavěno v posledních letech nové obytné sídliště bytových
domů. Na západ pokračuje zástavba rodinnými solitérními vilami, která sahá až k usedlosti Havránka. Havránka
je původní (historická) solitérní hospodářská usedlost. Pozemek Havránky zasahuje hluboko na jih do středu celé
Terasy.
Jihozápadní cíp Terasy blízko její hrany jižně pod ulicí Pod Havránkou zaujímá pás zástavby rodinných domů a vil.
Tato zástavba vznikala pomalu od druhé poloviny 20. století. Původně šlo pravděpodobně o přestavby zahradních
chat. V poslední době však zažívá rozvoj a zahušťuje se.
Zahrady na území Terasy Velká skála se nacházejí podél velké části jižní strany ulice Pod Havránkou. V širším
řešeném území jsou pak rozmístěny další čtyři zahrádkářské osady. Stav a zástavba těchto zahrad je různorodá,
ale většinou špatná až havarijní. Většina zahrad je zanedbaných, zarostlých náletovou zelení, oplocení i chaty ve
velmi špatném stavu, nouzově zaopatřené. Nezřídka se stávají útočištěm bezdomovců, cílem vandalů a zázemím
nežádoucích činností.
VYUŽITÍ ÚZEMÍ ‐ NÁVRHOVÁ ÚVAHA
Navrhované zastavitelné plochy mají mít obytnou funkci. Výstavba má být v harmonii s místním krajinným
typem. Zástavba by měla být rozvíjena podél ulice Pod Havránkou a obklopena a propojena parkovými plochami,
přírodě blízkými koridory či sady.

Plochy zeleně se dají dále rozdělit dle některých charakteristických hledisek:
 funkční dělení
‐ lesní plochy
‐ otevřené nelesní plochy travobylinných porostů, bývalá pole
‐ rozpadající se ovocné sady
‐ zahrady, zahrádkářské kolonie
 dělení dle veřejné přístupnosti a využitelnosti
‐ veřejně přístupné, veřejností využitelné
‐ veřejností nevyužitelné
‐ veřejně přístupné bývalé louky dnes nevyužitelné díky náletovým porostům
‐ veřejně přístupné bývalé sady, veřejností nevyužitelné díky svému stavu
 omezeně přístupný oplocený areál Botanické zahrady
 nepřístupné oplocené plochy zahrad a zahrádkářských kolonií
Při pohledu na rozdělení jednotlivých výše uvedených ploch je zřejmé, že jednotlivé plochy jsou rozbité,
rozdrobené, vzájemně nenavazují a tvoří nepřehlednou nekoncepční mozaiku, „čekající“ na celostní kulturní
zásah při respektování a podpoře potenciální ekologické funkce lokality v širším kontextu s využitím kvality
okolních ploch vyšší ekologické hodnoty.
Stav zástavby
V ploše Terasy Velká skála se nachází:
 Rozsáhlá nová zástavba při ulici K Pazderkám
 Zástavby jižně pod ulicí Pod Havránkou
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ZÁKRES DO ORTOFOTA
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ‐ STAV
Hlavní trasy, vstupy a výstupy z území
Území Terasy Velká skála plní z pohledu pohybu a dopravy pouze místní roli. Není využíváno k transitu. Je tedy
využíváno pouze dvěma druhy uživatelů:
 Rezidenti a uživatelé místních nemovitostí
 Návštěvníci z přilehlých rezidentních čtvrtí
Vstupy a výstupy
Vjezd a provoz vozidel v území je omezen pouze na ulici Pod Havránkou, která protíná diagonálně celou lokalitu.
Ve většině délky je tato vozovka zpevněná živičná nebo panelová. Provoz je obousměrný, omezený pouze
na dopravní obsluhu. Vjezd do území je tedy z obou stran této komunikace. Od jihozápadu ulice překonává velký
výškový rozdíl velkým stoupáním, stávající zástavba neumožňuje další významnější zkapacitnění.
Na severozápadním konci je limitující špatná kvalita nezpevněného napojení na ulici K sadu a dále do zástavby
Kobylis.
Ulice Pod Havránkou je také nejvýznamnějším koridorem pro pěší a cyklisty. Díky relativně dobrému stavu, vyšší
frekvenci provozu, přilehlé rezidentní zástavbě a částečnému osvětlení je tato trasa v podstatě jediným relativně
bezpečným průchodem územím.
Ostatní přístupy jsou pouze pěší a výrazně méně frekventované.
Třetí nejvýznamnější pěší přístup je ze severovýchodu Velké louky, který je využíván především residenty Bohnic
a nové zástavby při ulici K Pazderkám. Jde pouze o vyšlapané pěšiny procházející úzkými průchody
mezi oplocením, složitým terénem takže je těžko lze použít například pro dětské kočáry či kola.
Na východní straně Terasy jsou možné ještě dva alternativní vstupy na ulici Pod Havránkou ,a to od jihu ulicí
Nad Trojou, a ze severu chodníkem z nové zástavby při ulici K Pazderkám.
Na západě je jediným přístupem pro pěší, kromě ulice Pod Havránkou, naučná stezka vedoucí do rokliny Haltýře.
Z jižní strany existují dva příkré pěší a velmi málo frekventované přístupy.
Všichni residenti a uživatelé zahrad používají pro přístup k nemovitostem ulici Pod Havránkou.
Prostupnost území
Obecně je prostupnost území Terasy Velká skála i širšího řešeného území velmi malá. Způsobeno to je především
velkým rozsahem nepřístupných ploch a ploch neprostupných díky zeleni. Svůj vliv má i morfologické tvarování
terénu.
Jediným skutečným průchodem územím je ulice Pod Havránkou propojující východ s jihozápadním rohem.
Průchodem od jihu k severu se pak dá považovat pouze ulice Nad Trojou jdoucí podél východní hranice Terasy
a navazující v severní části na chodník procházející novou zástavbou při ulici K Pazderkám.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ‐ NÁVRHOVÁ ÚVAHA
Území je dopravně dostupné z komunikace Čimická, tato komunikace dále navazuje na stávající komunikaci v ulici
Pod Havránkou, z které vedou obslužné komunikace do obytné zóny. Území je také dobře prostupné pro pěší
provoz. Podél ulice Pod Havránkou vede parkový koridor, který zajišťuje pohodlný a bezpečný prostup územím,
oddělení chodců od provozu v ulici, V TOMTO PŘÍPADĚ ÚČELNÉ.
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VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÝ ZÁJEM

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA ‐ STAV
Nejbližší obytný komplex na severovýchodě území je vybaven základní občanskou vybaveností v podobě potravin
či sportovního zařízení.

VEŘEJNÝ ZÁJEM ‐ STAV
Rozvojové území je převážně v soukromém vlastnictví fyzických či právnických osob. V platném územním plánu
jsou plochy vedeny jako pěstební plochy (sady, zahrady a vinice) či jako příroda, krajina a zeleň (louky a pastviny)

Pobytové plochy (procházkové trasy)
Jedinou reálně využívanou plochou je Velká louka, která je dostatečně přehledná a nevzniká tak pocit
potenciálního nebezpečí.
Relativně užívané a sociálně bezpečné jsou pak ještě:
 plochy dubového háje na západní straně Terasy, který je přehledný a ze dvou stran lemovaný naučnou
stezkou
 přírodní památka Velká skála, řídce porostlá přehledným borovým hájem a relativně navštěvovaná
 koridor ulice Pod Havránkou, který sice prochází z velké části stísněným prostředím opuštěné
neudržované nepřehledné zeleně, ale který je relativně frekventovaný, částečně osvětlený a částečně
prochází podél funkční obytné zástavby.

VEŘEJNÝ ZÁJEM ‐ NÁVRH

Ostatní plochy jsou buď zcela nepřístupné a pěšiny a cesty jimi procházející jsou minimálně frekventované
a procházejí nepřehledným opuštěným prostředím.

Páteřní komunikace Pod Havránkou prostupuje územím ve směru jihozápad – severovýchod.
Severně od této komunikace je rozvíjen parkový koridor Pod Havránkou. Jedná se o přírodě blízkou parkovou
plochu, která zajišťuje pohodlný a bezpečný prostup územím, striktní oddělení chodců od provozu ulicí Pod
Havránkou, plynulé propojení s okolními funkčními plochami zeleně.
Součástí koridoru jsou i plochy pro volnočasovou aktivitu v podobě vícegeneračních hřišť, relaxační a fitness
plochy či posezení a odpočinek v blízkosti nové vodní soustavy.
K dalšímu významnému rekreačnímu potenciálu území patří i park Velká skála.
Území je nově doplněno o objekty občanské vybavenosti. Pro pořádání kulturních akcí či pro místo setkávání je
možné využívat parkový pavilon v parku Velká skála.
Ve východní části území jsou objekty občanské vybavenosti, které mohou být využity jako mateřská škola, dům
pro seniory či jiná alternativa občanské vybavenosti.

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA ‐ NÁVRH
Páteřní komunikace Pod Havránkou prostupuje územím ve směru jihozápad – severovýchod.
Severně od této komunikace je rozvíjen parkový koridor Pod Havránkou. Jedná se o přírodě blízkou parkovou
plochu, která zajišťuje pohodlný a bezpečný prostup územím, striktní oddělení chodců od provozu ulicí Pod
Havránkou, plynulé propojení s okolními funkčními plochami zeleně.
Součástí koridoru jsou i plochy pro volnočasovou aktivitu v podobě vícegeneračních hřišť, relaxační a fitness
plochy či posezení a odpočinek v blízkosti nové vodní soustavy.
K dalšímu významnému rekreačnímu potenciálu území patří i park Velká skála.
Území je nově doplněno o objekty občanské vybavenosti. Pro pořádání kulturních akcí či pro místo setkávání je
možné využívat parkový pavilon v parku Velká skála.
Ve východní části území jsou objekty občanské vybavenosti, které mohou být využity jako mateřská škola, dům
pro seniory či jiná alternativa občanské vybavenosti.
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PROBLÉMY, KOLIZE A STŘETY V ÚZEMÍ
Jednotlivé problémy v území Terasy Velká skála spolu úzce souvisejí, přesto se dají základní způsobem rozdělit.
Kolize funkční
 Vycházejí především z absence uceleného konceptu rozvoje tohoto území.
 Roztříštěnost jednotlivých funkčních ploch ‐ obytná zástavba, oplocené zahrady, zahrádkářské kolonie,
neprostupné nefunkční sady, chráněné přírodní památky, veřejné otevřené plochy
 Nefunkční plochy – zestárlé degradované sady, zanedbané zahrady

Bezpečnostní kolize
 Velké zanedbané neudržované nepřehledné plochy, oplocení i chaty ve velmi špatném stavu. Nezřídka se
stávají útočištěm bezdomovců, cílem vandalů a zázemím nežádoucích činností.
 Na řadě míst v takto nepřehledném prostředí vznikají černé skládky odpadů.
 Velký podíl nepřehledných potenciálně nebezpečných ploch omezuje využitelnost celého území.
Kolize koncepční
 Absence návaznosti na navazující zelené a rekreační plochy
 Absence stezky vedoucí po hraně terasy

Kolize dopravně komunikační
 Špatná dopravní obslužnost území
 Omezená kapacita přístupů ulicí Pod Havránkou od jihozápadu – velké stoupání, omezený šířkový profil,
konstrukce vozovky
 Omezená kapacita přístupů ulicí Pod Havránkou od východu – špatný stav nezpevněné cesty ulice K sadu,
omezený šířkový profil
 Velmi špatná dopravní dostupnost ploch mimo přímou vazbu na ulici Pod Havránkou – především
zahrádkářské kolonie ležící mimo přímý přístup z ulice Pod Havránkou jsou dostupné pouze
nezpevněnými živelně vzniklými a neudržovanými trasami, které často ničí přírodní plochy
Přístup a prostupnost pro residenty okolní zástavby
Terasa Velká skála plní funkci rekreační plochy pro okolní residenční čtvrti, přitom ale je tato její funkce zásadně
omezena.
 V hlavním podélném směru jsou funkční pouze jeden vstup z východu a dva ze západu.
 Jediný přístup od severu je zcela nevyhovující, neumožňuje vstup ani s kočárky ani starším a hůře
pohyblivým lidem.
 Vstupy od jihu neudržované, nebezpečné a velmi stísněné
 Prostupnost území je minimální díky velkým plochám oplocených uzavřených zahrad nebo nepřístupných
ploch díky stavu zeleně. Důsledkem toho je existence jediného reálně funkčního průchodu územím.
 V takto rozsáhlém území neexistuje možnost okružní vycházky.
Problematický stav zeleně a zástavby zahrad
 Zbylé plochy sadů jsou ve velmi špatném stavu, stromy jsou přestárlé, poškozené bez jakékoli perspektivy
a hodnoty. Sady jsou neudržované a neprostupné náletovou zelení.
 Stepní louky na svahu na jihovýchodním cípu Terasy – z velké části zarostlé náletovými křovinami
tvořícími až kompaktní plochu, která vytlačuje cenné kultury.
 Celkově je stav zeleně poznamenán dlouholetou absencí údržby. Většina plochy je zasažena invazivními
nálety především křovin, popínavých rostlin a rychle rostoucích nekvalitních dřevin. Původní botanická
skladba je již přestárlá, silně poškozená a překrytá nálety.
 Jižní část Velké louky je neudržovaná, zaplevelená a rozježděná pojezdem vozidel. Jižní a západní strana
louky v místech původního zestárlého rozpadlého stromořadí podél cest zarůstá nálety a
neproniknutelným podrostem
 Přírodní památka Velký skála – borovicový háj a keřový podrost druhotně přerůstá skalní hřbet, což
snižuje jeho význam a expozici
 Háj u Havránky – v podstatě nepřístupný, obklopený neproniknutelnou vegetací sadů
 Přírodní památka Pustá vinice – vlastní stepní louka je v okrajových partiích v místech původního
zestárlého rozpadlého stromořadí podél cest zasažena nálety a neproniknutelným podrostem
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POTENCIÁL ÚZEMÍ
Motto: MĚSTO – LIDÉ – KRAJINA – zraněný vztah, který potřebuje vidění architektů a pochopení různorodých
veřejných zájmů.
Území je významnou rozvojovou plochou celoměstského významu, to ve smyslu potenciálu kombinace a synergie
několika prospěných funkcí. Musí být využito principu celostní (holistické) krajinářsko – urbanistické vize, trvale
udržitelného kulturního zásahu s ambicemi vysoce kvalitní architektury, to v četně architektury krajinářské.
Vysoký potenciál pro:
KRAJINÁŘSKO – EKOLOGICKÁ FUNKCE (realizace územního systému ekologické stability)
 realizace koncepce odborného názoru ÚSES – posun k funkční síti ekologické stability
 podpora přírodního krajinářského útvaru Velká skála (přírodní památka) a Přírodní památky Trojská– dle
plánu péče
 napojení na okolní funkční plochy zeleně
 kvalifikovaná analýza dle potenciálu přirozené vegetace, vč. úvahy o zastoupení přirozených původních
stepních (travobylinných) společenstev
KRAJINÁŘSKÁ KULTURNÍ FUNKCE
 veřejně přístupné parkové plochy a koridory v přírodě blízkém charakteru
 průchodnost území systémem cest (pěší, cyklostezky, místní obslužné komunikace)
 stromořadí jako vegetační a kulturní doprovod cestní sítě
 kostra vegetace srostlá s krajinným typem
 „zelené ulice“
 veřejné funkce více generačních hřišť, relaxačních a fitness ploch či stezek
 využitelnost občany minimálně souvisejících městských částí
 technická infrastruktura bude odpovídat trvale udržitelným principům výstavby…….kanalizace, vytápění,
hospodaření s vodou apod.
OBYTNÁ REZIDENČNÍ FUNKCE
 udržitelná rezidenční architektura vysokého standardu
 architektura přívětivých proporcí, srostlá s krajinou trojských svahů
 přírodě blízké zahrady – kostra vegetace srostlá s krajinným typem
Výstavba kvalitní vilové čtvrti vyšší kategorie bydlení v trvale udržitelných parametrech na vyšší úrovni stavební
kultury………………..energeticky šetrná (nikoliv nutně pasivní), v harmonii s místním krajinným typem (rázem),
dvoupodlažní s nižším podlažím pod úrovní a prvním nadzemním podlažím cca v úrovni terénu či mírně nad
terénem….v souladu s reliéfem terénu…..v terénu zapuštěná či polo‐zapuštěná výstavba vil individuálního
bydlení
Převládající pohledové charakteristiky
 přirozená krajinná struktura území
 převládající dojem stromoví, které do sebe absorbuje městskou strukturu (rodinné domy, veřejnou
občanskou vybavenost, cesty, hřiště apod.)
 pohledově exponované svahy místa budou dojmově odpovídat přírodnímu typu s cílem maximálně
přírodě blízkého zastoupení vegetační struktury……park bude neexotický v celku, typově místní krajina
bude mít převládající dojem při pohledu zvenčí.
 kontrast plného a prázdného prostoru, odpovídající místnímu krajinnému typu
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza
silné stránky
 Lokalita území (Botanická zahrada, ZOO,
zámek Troja)
 Dopravní dostupnost a možnosti na okolí –
osobní i veřejná
 Atraktivita veřejného života – sport,
rekreace, příroda
 Přírodní hodnoty
 Kulturní hodnoty – ZOO, Botanická zahrada,
zámecký areál Troja, Vltava, přírodní
památky
 Městská krajina Prahy v pohledovém
kontaktu – atraktivita krajinného obrazu
města
 Cyklostezky v okolí
 Navazující lesní porost
 Částečně funkční ÚSES
 Vysoká atraktivita pro bydlení v zahradách
 Potenciál kvality veřejného prostoru (parky,
příroda, ulice)
 Potenciál vzdělávacích aktivit
 Malý podíl veřejného majetku
 Vysoké zastoupení privátních vlastnictví
 Negativní zkušenosti vlastníků v minulosti
 Rozhodnutí sdružení vlastníků pro kvalitu
vystavěného prostředí v harmonii
s přírodním potenciálem místa

slabé stránky
 Nebezpečné území – nepřehledné,
neprostupné plochy
 Útočiště bezdomovců, vandalismus
 Majetkoprávní vztahy – různorodost
 Stávající územní plán v rozporu
s potenciálem město‐lidé‐krajina
 Přílišná preference ochrany přírody na úkor
celostní kvality městského života
 Malý podíl veřejného majetku v zájmovém
území rozvoje
 Vysoké zastoupení privátních vlastnictví
v zájmovém území rozvoje

příležitosti
 Veřejné parkové plochy
 Příměstské volnočasové aktivity
 Bydlení v zahradách
 Přírodní památka – nový vlastník
tj. stát/hl.m.
 Příspěvek ke kvalitě vystavěného prostředí –
stavební kultura
 Příležitost realizovat funkční systém
ekologické stability
 Trvale udržitelná architektura veřejného
prostoru i bydlení
 Prezentovat kvalitní územní development
 Komplexní architektonická kvalita


ohrožení/hrozby
 Invazivní nálety v porostech
 Degradace území přírodního, kulturního
i vystavěného v lokalitě
 Necelistvost území (majetkoprávní
různorodost majitelů pozemků)
 Územní plán pod vlivem prioritizace ochrany
přírody nad zájmy celistvé kvality vztahu
město‐lidé‐krajina
 Přírodní památka ve vlastnictví soukromé
osoby
 Předpojatost občanů i státní správy
v důsledku minulých záměrů
 Nepochopení záměru rozvoje ze strany
občanů a státní správy
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