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Poděkování 
 

Rád bych touto cestou poděkoval za tým participace všem účastníkům proběhlého 

dotazníkové šetření za čas, který věnovali zamyšlení nad budoucností okolí 

Povltavské ulice – Povltavské promenády. Vaše podněty jsou nenahraditelným 

vstupem do rozvahy o rozvoji této části města. Rozvoj musí stát na potřebách a 

možnostech obyvatel, kteří ve městě žijí a podnikají. Žádná vnější koncepce rozvoje 

nemůže nahradit jedinečné znalosti obyvatel a jejich zaužívané způsoby jednání ve 

veřejném prostoru. Tuto jedinečnou znalost nám přinesl dotazníkový průzkum, 

který jsme pro úvodní části mapování potřeb, i vzhledem k epidemiologické situaci, 

zvolili.  

Poděkování patří také týmu zpracovatele JK Architekti (Jan Kasl, Čestmír Kříž) a 

Štěpánu Špoulovi za IPR Praha.  

 

Lukáš Hanus 

vedoucí participace  
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Úvod 
 

Do ruky se Vám dostává výstupní analýza z úvodní části participativního plánování 

nové podoby okolí Povltavské ulice v Praze. Proběhlý dotazník oslovil více než 490 

respondentů z Prahy a okolí, kteří deklarovali svůj vztah k území budoucí Povltavské 

promenády.  

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy připravuje strategickou studii 

budoucího rozvoje zeleného propojení Vysočan, Libně a Troji (obrázek 01). 

Respondentů jsme se zeptali, jak by mělo vypadat a fungovat území na pravém 

libeňském břehu Vltavy a podél toku dolní části říčky Rokytky v Libni po zprovoznění 

tunelového řešení nového městského okruhu pod Bílou skálou a přeměnou rušné 

Povltavské ulice na pěší promenádu.  

Dotazník byl počátečním vstupem veřejnosti do návrhu řešení nového veřejného 

prostoru. Po vybudování tunelového řešení městského okruhu předpokládá IPR 

Praha plně bezmotorové využití Povltavské ulice. Vzniklý veřejný prostor by se měl 

stát zelenou páteří, která nabídne příležitosti pro volnočasové vyžití Pražanů 

z blízkého i vzdálenějšího okolí.  

Z výsledku dotazníku bylo důležité pochopit současné hodnoty veřejného prostoru 

hodné ochrany. Tyto hodnoty často souvisejí s nedávnou i dávnější historií a 

identitou, která se do území propisuje. Stejnou měrou jde ale také o hodnoty 

přírody, biodiverzity a významu vody v krajině. Na podkladě znalostí těchto hodnot 

a problémů současného řešení lze s použitím cílové vize řešeného území vytvořit 

strategii její postupné proměny. Vize pro rok 2040 definuje cílový stav užívání 

prostranství kolem vodních ploch Vltavy a toku Rokytky tak, aby se tento prostor 

stal příjemným a oblíbených místem vycházek a relaxace. Současně bude místem 

pro bezpečné praktikování všemožných sportovních aktivit. Povltavská promenáda 

bude mít také dopravní důležitost pro rychlé bezmotorové přesuny mezi částmi 

města Prahy po toku řeky Vltavy.  

Výsledky analýzy budou nyní zapracovány do návrhu strategie. K návrhu bude opět 

přizvána veřejnost, aby se svými kritickými hlasy podílela na dokončení návrhu 

strategické studie. 
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Obrázek O1: Mapa řešeného území projektu Strategická studie Povltavské promenády. 
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Mapový záznam dotazníku  
 

Příležitosti rozvoje 

 

Otázky na příležitosti změn v území byly řešeny formou zákresu konkrétních míst 

do mapy. Respondenti zadávali pomocí posuvného špendlíku do mapové aplikace 

Google Maps místa, která jsou příležitostí ke změně. Ke každému zadanému místu 

byl požadován komentář s vysvětlením. Každý respondent mohl zadat v každé ze 

tří kategorií 1 až 5 míst s komentářem. Vzhledem ke své náročnosti nebyla tato 

otázka povinná, respondenti mohli zvolit možnost „Bez odpovědi“ a přeskočit na 

další stranu dotazníku.  

Celkem bylo zaznamenáno cca 480 prostorových komentářů se srozumitelným 

komentářem obsahující více jak 2000 témat. Výsledky jsou dostupné zde 

https://bit.ly/PovltavskaPromenada.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/PovltavskaPromenada
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Účastníci dotazníkového šetření 
 

 

 

 

 

                             Diagram 01: Věkové zastoupení. N = 409.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Diagram 02: Bydliště respondentů. N = 409.    
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Nejčastější cíle návštěv okolí Povltavské ulice 
 

 

Graf 01: osa x = absolutní počet odpovědí. Osa y = varianty odpovědi. N = 409 (neodpovídá počtu odpovědí, bylo možné odpovědět více způsoby).  
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Hodnocení okolí Povltavské ulice z pohledu uživatele bezmotorové dopravy 
 

Budoucí území Povltavské promenády je velmi rozmanitý úsek povltavské stezky 

od Troji pokračující na Elsnicovo náměstí a dále podél říčky Rokytky až ke Kolčavce. 

Řešený prostor tak obsahuje nejen bezprostřední okolí Povltavské ulice, ale také 

oblasti v plně stabilizované bytové zástavbě až po nedořešené zbytkové prostory 

ulice Čuprova.  

V této otázce jsme se respondentů doptávali, jak hodnotí současný stav veřejných 

prostranství z hlediska bezmotorové dopravy. Tu lze charakterizovat jako dopravu 

pěší, pěší s dětskými kočárky, cyklistickou, in-line bruslení a další.  

Hodnocení bylo na škále (1 = rozhodně souhlasím - 5 = rozhodně nesouhlasím). 

 

  průměr medián nevím nevím % 

má dostatek hodnotné zeleně 2,43 2 24 5,87 

vodní plochy a toky lákají k návštěvě 2,44 2 15 3,67 

je bezpečné pro pěší pohyb 2,64 3 14 3,42 

nabízí vhodné prostředí pro život místní fauny a flóry 2,66 3 81 19,80 

umožňuje pro návštěvníka dostatečný přístup k řece 2,71 3 22 5,38 

cítím se v něm bezpečně 2,73 3 21 5,13 

nabízí příjemná místa pro zastavení  2,81 3 21 5,13 

je bezpečné pro jízdu na kole 2,86 3 31 7,58 

je dostatečně prostupné podél řeky 2,87 3 18 4,40 

nabízí možnost se o lokalitě něco dozvědět (dostupné informace ve veřejném prostoru) 2,99 3 80 19,56 

je přehledné 2,99 3 27 6,60 

nabízí vhodné podmínky pro hromadné kulturní a společenské akce 3,24 3 81 19,80 

má vyhovujícím způsobem řešený souběh bezmotorové dopravy (pěší, cyklo, in-line 
apod.)  

3,34 4 27 6,60 

Bílá skála je od řeky dostatečně dostupná 3,37 4 90 22,00 

 

     Tabulka 01: Hodnocení okolí Povltavské ulice z hlediska uživatele bezmotorové dopravy. N = 409.  
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Potenciály rozvoje řešeného území Povltavské 

promenády 
 

Zde jsme se zaměřili na tzv. „detail území“. Dotazník sbíral postřehy a zkušenosti 

návštěvníků okolí Povltavské ulice, které se týkaly konkrétních momentů 

v prostoru. 

Respondenti výzkumu zanesli téměř 500 samostatných podnětů do pocitové mapy, 

která je v plném znění dostupná zde https://bit.ly/PovltavskaPromenada Mapa 

obsahuje více jak 2000 různých podnětů, přání, nápadů na vylepšení či úpravu, 

tematizovaných problémů, a kolizních bodů.  Všechny podněty byly zpracovány 

pomocí obsahové analýzy. Byly hledány shodné body a průsečíky v interpretaci 

prostoru jeho pravidelnými uživateli. Četnost zde hraje svoji úlohu, jelikož referuje 

ke sdílenému pocitu z veřejného prostoru.  

Důležitou roli ale sehrávají také stovky jedinečných, nezaměnitelných postřehů 

k detailu území, které jsou velice často podpořeny dobrou znalostí území a do 

rozvahy o strategických cílech rozvoje také patří. Většina podnětů ovšem hodnotila 

současný stav. Z mnoha podnětů se dají potenciály snadno odvodit, jinde to nelze. 

Značná část podnětů je tedy spíše příspěvkem k pochopení celkového stavu a jeho 

souvislostí.  

Hlavní výsledky shrnujeme v následující sekci.  

Tabulky v následujícím textu vyjadřují celkový počet záznamů k tomuto tématu 

v mapě v daném úseku.  Každý úsek je specifický, a tak i stejná témata mají svůj 

vlastní význam. Proto jsou například problémy bezmotorového provozu v jednom 

úseku převážně o nekvalitních površích a v druhém o kolizích s motorovou 

dopravou. Detailní vysvětlení naleznete v textu pod tabulkou, nejpodrobněji pak 

přímo v odkazu na internetovou mapovou aplikaci.   

https://bit.ly/PovltavskaPromenada
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1lgFmu8qzg0wo8s2wqLBgY4STIE6045v7&ll=50.10888280687438%2C14.470109189224253&z=14
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Náhled pocitové mapy rozvojových potenciálů řešeného území budoucí Povltavské promenády 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=cs&mid=1lgFmu8qzg0wo8s2wqLBgY4STIE6045v7&ll=50.11085856925344,14.447603438191896&z=15
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Úsek A: Oblast Pelc – Tyrolka včetně Holešoviček a okolí 

 

 

 

  Hlavní témata četnost 

A1 
Zahloubení (zatunelování) nadjezdů v oblasti Pelc – Tyrolky. 
Zahloubení silnice v ulici V Holešovičkách. 

9 

A2 
Zlepšit prostupnost a tím bezpečnost územím dopravních 
staveb na Pelc-Tyrolce. Bezpečný průchod na univerzitní koleje.  

8 

A3 
Zkultivovat prostranství pod mosty, aby v nich kypěl 
společenský a sportovní život obyvatel města.  

5 

A4 Lepší dostupnost oblasti pomocí MHD a pěší.  3 

 

 
A1: Zahloubení (zatunelování) nadjezdů Pelc-Tyrolky a silnice V Holešovičkách. 
 

 První krokem by mělo být, dle respondentů zahloubení ulice 

V Holešovičkách. Až následně a důsledně je třeba zrušit nadjezdy na Pelc-

Tyrolce, které ničí rozsáhlé a atraktivní části města.  

A2: Zlepšit prostupnost a tím bezpečnost územím dopravních staveb na Pelc-
Tyrolce. Bezpečný průchod na univerzitní koleje.  
 

 Podpořit pěší prostupnost územím a pobytové funkce ve veřejném 

prostoru.  

 Zlepšit navigaci pro bezmotorový provoz z Troji do Libně.  

 V místě se pohybují stovky mladých lidí bydlících na kolejích. Okolí kolejí 

je nekultivované, zpustlé s nevyužitým potenciálem. Nejen ženy se zde 

bojí procházet.  

 Okolí dvou univerzitních kampusů má nereprezentativní vzhled. Nenabízí 

užitný veřejný prostor. Nenabízí přístup k řece a pobytovou funkci u řeky.  

Další témata:  

 Současná podoba Pelc-Tyrolky je vhodná pro hlučné kulturní produkce, 

které nemají jinde místo. Nabídka prostor vlastněných městem 

univerzitním kampusům.  

 Pelc-Tyrolka jako budoucí univerzitní kampus.  

 Zpřístupnit Jabloňku veřejnosti.  
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Úsek B: Pás příbřežní zeleně od Pelc-Tyrolky 

k železničnímu mostu 

 

 

  Hlavní témata četnost 

B1 Zanedbaná, nepřehledná zeleň plná odpadků.  10 

B2 
Podjezd dálnice na Pelc-Tyrolce je nebezpečným a 
nepřehledným úsekem cyklostezky, ta se zde na několika 
místech zcela ztrácí.  

9 

B3 
Neexistující přístup k řece, absence terénních prvků pro pobyt 
u řeky.  

3 

 

 Nebezpečné a nepřehledné napojení jednotlivých stezek na sebe.  

 Nevhodné povrchy, které mohou shodit bruslaře (kočičí hlavy). 

 

 

Úsek C: Od železničního mostu ke sjezdu cyklostezky 

k řece 

 

 

Zdaleka nejcitovanějším územím v pocitové mapě byla příbřežní část opatřená 

cyklostezkou, nezpevněným chodníčkem podél břehu („rybářská stezka“) a mnoha 

samostatnými mody užívání těchto prostranství. 

Zde, jako na dalších úsecích je tematizována především naprostá zanedbanost 

prostoru, cest, stezek a společného vybavení. Následuje chaos odvislý od 

smíšeného využívání stezek všemi bezmotorovými způsoby dopravy naráz. To 

vytváří nebezpečné až ohrožující situace.  
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  Hlavní témata četnost 

C1 
Rozšíření cyklostezky vedené po chodníčku za svodidly, 
paralelní se silnicí v horní části úseku. Odstranění lamp 
veřejného osvětlení a dalších bariér.  

47 

C2 Revitalizace nezpevněné stezky podél řeky Vltavy. 33 

C3 Vyřešit dopravní kolize uživatelů bezmotorových 
prostředků (včetně pěších) na stezkách a cyklostezkách. 

21 

C4 Stavební oddělení cyklostezky směr Libeň na povrchu 
silnice v ulici Povltavská. 

20 

C5 Vytvoření nové a kvalitní cyklostezky úsekem. 17 

C6 Zkvalitnění povrchů na současné nezpevněné cestě 
(„rybářské stezce“) po břehu Vltavy. 

11 

C7 
Zkvalitnění povrchů na současné asfaltované cyklostezce. 

8 

C8 Zrušení či zklidnění silnice pro motorová vozidla. 7 

C9 Vytvoření kulturní, odpočinkové a komunitní 
infrastruktury. 

7 

C10 Zlepšení údržby a estetického stavu náletové zeleně na 
březích Vltavy. 

6 

C11 Vybudovat nové lávky a mosty propojující libeňské ostrovy 
(kosy) s Povltavskou promenádou. 

5 

C12 Zlepšit přístup k řece Vltavě a tím podpořit aktivity spojené 
s řekou. 

4 

 

C1: Rozšíření cyklostezky vedené po chodníčku za svodidly (paralelní stezka se 
silnicí v horní části úseku). Odstranění lamp veřejného osvětlení a dalších bariér.  
 

 Lampy pouličního osvětlení jsou nastavěny do už tak úzké stezky, čímž je 

znemožněno bezpečné vyhýbání protijedoucích kol, kočárků atd. 

 Cyklostezka směr Troja – Libeň není stavebně oddělená od silničních 

vozidel; je viděna jako velmi nebezpečná; výsledkem je obousměrné 

využívání cyklostezky směr Libeň – Troja, což způsobuje kolize mezi 

uživateli cesty „za svodidly“. 

 V hluku kolemjedoucích aut není slyšet upozornění na míjející kolo. 

 Chodci využívají cyklostezku jako alternativu často rozblácené a 

nezpevněné „rybářské stezky“ podél břehu Vltavy – kolize s cyklisty. 

C2: Revitalizace nezpevněné stezky podél řeky Vltavy 
 

 Ideální místo pro kontakt s vodou, výlety s dětmi, pozorování přírody. 

 Příjemnější cesta, většinou bez cyklistů.  

 Úzká, nezpevněná, rozbitá s rozvráceným dlážděním.  

 V místě dochází k potyčkám mezi rybáři a cyklisty.  

 Vymezit stezku pouze pro pěší pohyb, nebo vytvoření dvou povrchů pro 

jogging a pěší (+rybáři). 

 Mlatové, štěrkové povrchy, bariéry pro cyklisty.  

 Zachovat divokost místa, doplněný mobiliář z přírodních materiálů.  

 Komornější úprava břehu pro návštěvníky – tento prostor nemusí být pro 

masovou pěší turistiku.  

 Zamezení tranzitní bezmotorové dopravy.  

C3: Vyřešit dopravní kolize uživatelů bezmotorových prostředků (včetně pěších) 

na stezkách a cyklostezkách 

Téma, které se prolíná všemi ostatními body a nelze jej oddělit od žádného 

dalšího tématu. Jistým způsobem se jedná o nejvýznamnější téma dotazníkového 

průzkumu týkající se komfortu veřejného prostoru.  

 Všechny stezky v tomto úseku Povltavské promenády jsou potenciálně 

kolizní pro smíšený provoz bezmotorové dopravy. Na všech stezkách lze 

narazit na cyklisty, dálkové cyklisty, tranzitní rychlé cyklisty, offroad 

cyklisty, chodce, dětské kočárky, in-line bruslaře, chovatele s volně 

pobíhajícími psy. Jedná se o nebezpečný koktejl s častými úrazy a slovními 

potyčkami. 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4548025&y=50.1136588&z=17&source=coor&id=14.4548025%2C50.1136175&ds=1
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 Vytvoření samostatných stezek pro rychlé tranzitní cyklisty, rekreační 

cyklisty in-line bruslaře a chodce.  

 Esteticky a pobytově nejhodnotnější části úseku jsou postiženy tranzitní 

cyklistickou dopravou.  

C4: Stavební oddělení cyklostezky směr Libeň na povrchu silnice v ulici 
Povltavská 
 

 Cyklostezka není bezpečně oddělená od silnice pro motorová vozidla. Je 

zde značená „na úkor“ silnice pro motorová vozidla.  

 Vozidla nedodržují stanovenou rychlost 50 km/h, čímž ohrožují cyklisty.  

 S malými dětmi či dětským „cyklokočárkem“ zde respondenti nechtějí 

jezdit.  

 Cyklopruh je nepoužívaný a cyklisté jezdí s ohledem na vlastní bezpečnost 

na chodníku v opačném cyklopruhu – kolize. 

C5: Vytvoření nové a kvalitní cyklostezky úsekem 

 Vytvoření kvalitní, bezpečné a od ostatního bezmotorového provozu 

oddělené cyklostezky propojující Troju s Rohanským ostrovem.  

C6: Zkvalitnění povrchů na současné nezpevněné cestě po břehu Vltavy 
 

  „Rybářská stezka“ podél břehu Vltavy je nepoužitelná pro dětské kočárky, 

běžce, a po dešti i pro chodce.  

 Nová stezka by měla být přírodní, bez zpevněného povrchu, ale 

prostupná.  

C7: Zkvalitnění povrchů na současné asfaltované cyklostezce 
 

 Povrchy v této části jsou rozbité, neudržované, plné prorostlých kořenů, 

svažitého terénu nájezdů.  

 Slepecká navigace za vlhka klouže.  

 Spadané listí není odstraňováno a působí nebezpečně pro bezmotorovou 

dopravu.  

Další témata:  

 Zapáchající výpusť 

 Aktivity u řeky – zřízení mola, pontonové restaurace, přístup do 

vyčištěného ramene řeky, přístaviště pro loďky, šlapadla pro výlety po 

řece. 

 Náletová zeleň podél řeky je značně zpustlá a neprořezávaná, drží se v ní 

odpadky.  

 

 

 

  

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4550016&y=50.1136103&z=20&base=ophoto&q=50.1136806N%2C%2014.4550514E
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4548025&y=50.1136588&z=17&q=50.11359264193035%0914.45572182006837
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Úsek D: Křižovatka Povltavská/Bulovka – ulice Bulovka 

 

 

 

  Hlavní témata četnost 

D1 
Vytvořit bezpečnou křižovatku Povltavská/Bulovka pro 
vstup bezmotorové dopravy na silniční komunikace. 

20 

 

D1: Vytvořit bezpečnou křižovatku Povltavská/Bulovka pro vstup bezmotorové 
dopravy. 
 

 Křižovatka je velmi špatně a rizikově prostupná pro bezmotorovou 

dopravu mířící jak z ulice Bulovka na Povltavskou, tak obráceně.  

 Podpořit význam cyklotrasy v ulici Bulovka svádějící cyklodopravu ze 

severní terasy Prahy.  

 Provoz v ulici Povltavská často překračuje povolenou rychlost.  

 Přechod pro chodce v tomto místě nemá světelnou signalizaci.  

 Zničený chodník neumožňující bezpečný průchod pro chodce.  

 Obtížné odbočení z ulice Bulovka na pobřežní cyklostezku. 

 

Úsek E: Příbřežní pás od Černé skály po Elsnicovo 

náměstí 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4595762&y=50.1132751&z=19&base=ophoto&q=50.1132639N%2C%2014.4595214E
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4557218&y=50.1136339&z=17&q=50.113767868013106%0914.460603440475474
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  Hlavní témata četnost 

E1 
Opravit rozbitý, nepoužitelný a nebezpečný povrch 
současné cyklostezky v tomto úseku. 

27 

E2 
Bezpečně oddělit jednotlivé módy bezmotorové dopravy 
tak, aby se účastníci navzájem neohrožovali.  

17 

E3 Vytvořit nové snadné přístupy k řece Vltavě. 10 

E4 
Vytvořit vybavení pro trávení volného času u řeky a 
cyklostezky. 

10 

 

D1: Opravit rozbitý, nepoužitelný a nebezpečný povrch současné cyklostezky v 
tomto úseku. 
 

 Špatný povrch vede ke „kličkování“ cyklistů a ohrožování bezpečnosti 

chodců, především pak dětí.  

 Chybí vyznačení cyklo a pěší pruhů.  

 Zavazející zábradlí zabraňující přístupu k řece.  

 Cyklostezka je díky rozbitému povrchu neprůjezdná na longboardu a in-

line bruslích. 

D2: Bezpečně oddělit jednotlivé mody bezmotorové dopravy tak, aby se 
účastníci navzájem neohrožovali.  
 

 V současnosti není na této stezce místo, kde by bylo možné zcela 

neohroženě procházet bez obavy z kolize s rychleji se pohybujícími 

účastníky bezmotorového provozu.  

 Chybí dostatečně široké běžecké a pěší odbočky kolem slepého ramene 

do nové čtvrti kolem DOCKu.  

 Rozdělit stezku na samostatné provozy bezmotorové dopravy.  

 Problémy se vzájemnou ohleduplností jsou dlouhodobé, uživatelé různých 

bezmotorových prostředků se nerespektují.  

Další témata:  

 Samostatný pruh pro in-line bruslení na stezce. 

 Löwitův mlýn je přirozeným těžištěm území. Poptávka po občerstvení, 

kulturním a relaxačním centru. 

 Deregulace Rokytky s meandrem.  

 Pravidelné čištění Vltavy i Rokytky.  

 Břehy Rokytky nejsou vhodné pro setrvání, zastavení a relaxaci díky své 

zuboženosti a špatné správě.  

 Na úseku stezky chybí dostatečné osvětlení veřejných prostranství.  

 „Rybářská stezka“ je v tomto úseku zdevastovaná a nepříjemná pro pěší 

pohyb.  

Úsek F: Thomayerovy sady 

 

Hlavní témata:  

 Oddělení pohybu cyklistů od chodců.  

 Vytvořit lepší prostupnost do horní Libně.  

 Posílit vstupy do sadů.  

 Rozšířit oblíbené dětské hřiště.  

  

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4611707&y=50.1113295&z=19&base=ophoto&q=50.11157029302897%0914.461633408737192&source=coor&id=14.461633408737192%2C50.11157029302897&ds=1
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Úsek G: koryto Rokytky od Elsnicova náměstí po 

libeňský viadukt 

 

  Hlavní témata četnost 

G1 
Posílit bezpečnost provozu na cyklostezce. Posílit přehlednost 
na klíčových místech cyklostezky. Odstranit kolizní body na 
cyklostezce. 

13 

G2 Odkanalizovat Rokytku, zpřístupnit břehy i vodu v korytě.  7 

G3 
Revitalizace veřejného prostranství ("náměstíčka") na 
křižovatce Stejskalova/Na Rokytce/U Rokytky.  

6 

 

Další témata:  

 Odkanalizovat koryto Rokytky a vytvořit meandry.  

 Přístup do koryta Rokytky, pobytové břehy (pobytové schody), prvky 

v řece (balvany, můstky), vytvoření tůní. 

 Promenádu podél Rokytky opatřit občanskou vybaveností, restauračními 

provozy atd.  

 Vyřešit nepřehledné úseky: před dětským hřištěm Bednářská, U Rokytky, 

sestup z lávky u Bednářské ulice.   

 

Úsek H: Elsnicovo náměstí 

 

  Hlavní témata četnost 

H1 Vyřešit kolizní body cyklistické a motorové dopravy.  13 

H2 
Elsnicovo náměstí nemá koncepci, není skutečným náměstím, 
byť tento potenciál má.  

6 

 

H1: Vyřešit kolizní body cyklistické a motorové dopravy.  

 Rizikový bod cyklistické stezky při vjezdu z promenády na Elsnicovo 

náměstí. Není dostatečně značené, kudy stezka pokračuje. Vzájemně se 

zde ohrožují jednotliví účastníci provozu.  

Úsek K: Bílá skála 

 

 

 

  Hlavní témata četnost 

K1 
Vytvořit kultivované vstupy do oblasti z okolní residenční 
oblasti, od Vltavy a od Černé skály.  

24 

K2 
Podpořit jedinečnost a identitu místa kolem vyhlídky. 
Přiměřená kultivace do podoby městské divočiny.  

12 

K3 
Vytvořit či posílit stezky umožňující komfortní a bezpečný 
prostup do okolních částí města. 

10 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4741218&y=50.1102611&z=17&base=ophoto&q=50.11021979377883%0914.474121773910532&source=coor&id=14.474121773910532%2C50.11021979377883&ds=1
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4734606&y=50.1094397&z=19&q=50.109505084072204%0914.473531687927256&source=coor&id=14.473531687927256%2C50.109505084072204&ds=1
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4742867&y=50.1101723&z=19&q=50.11001487962513%0914.474347079467783&source=coor&id=14.474347079467783%2C50.11001487962513&ds=1
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4703734&y=50.1071189&z=19&base=ophoto&q=50.1069728N%2C%2014.4707528E
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K1: Vytvořit kultivované vstupy do oblasti z okolní residenční oblasti, od Vltavy 
a od Černé skály.  

 Dle respondentů nemá Bílá skála jediný kultivovaný přístup, je ze všech 

stran nedostupná jak pro pěší, tak pro kočárky a další návštěvníky. 

 Vytvořit přímé propojení od Matfyzu a Vltavy (kozí stezka).  

K2: Podpořit jedinečnost a identitu místa kolem vyhlídky. Přiměřená kultivace 
do podoby městské divočiny.  
 

 Podpořit vyhlídkový potenciál terénního zlomu Bílé skály.  

 Zachovat specifický charakter městské divočiny doplněný pouze 

symbolickou kultivací.  

 Projasnit systém prostupných stezek.  

K3: Vytvořit či posílit stezky umožňující komfortní a bezpečný prostup do 
okolních částí města. 

 Propojení lesíka kolem Bílé skály s Bulovkou, Černou skálou, Vltavou a 

stezkou podél Vltavy.  

 Vytvořit zelené propojení do parků na Hercovce a na Dlážděnce, případně 

k Jabloňce. Vzdálenější napojení na park Pod Korábem s potenciálním 

otevřením prostranství v zahrádkářské kolonii. 

 Prostup přes nemocnici Bulovka by umožnil žákům ZŠ Bohumila Hrabala 

alternativní trasu na MHD do ulice V Holešovičkách směr centrum. Nyní 

musí nemocnici obcházet po rušné ulici V Holešovičkách.  

 
 

 

 

 

 

Úsek L: Černá skála 

 

 

 

Hlavní témata:  

 Oživit oblast vyhlídky na Černé skále, výstavba altánu.  

 Přizpůsobení místa potřebám okolních mateřských škol.  

 Vytvoření pohodlné cesty od řeky Vltavy, a zároveň z areálu nemocnice 

Bulovka.  

 Černá skála, podobně jako Bílá skála, naprosto nevyužívá svůj rekreační 

potenciál stran okolní residenční zástavby, a především pak nemocničního 

areálu.  

  

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4512741&y=50.1160421&z=17&base=ophoto&q=50.1166044N%2C%2014.4509797E
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Úsek M: Čuprova ulice a okolí 

Podněty referují o oblasti kolem Říčky Rokytky v blízkosti ulice Čuprova a 

Kolčavka.  

 

 Vybudovat propojení cyklostezky končící na Krejcárku s Kolčavkou. Tím se 

napojí páteřní cyklostezka z hlavního nádraží A5 a A9. 

 Kultivace okolí – celou oblast tvoří zbytková, neupravovaná, zanedbaná 

prostranství.  

 Zpřístupnění pozemků u bývalého železničního mostu přes Rokytku.  

 Kultivovat podjezd na cyklistické stezce.  

 Obnovit přemostění Rokytky, využít bývalý železniční násyp pro pohyb 

chodců a cyklistů, možnost propojit cykostezku s ulicí Prosecká, pod 

Bobovou dráhou dále na Prosek. 

 Kritické zúžené místo na cyklostezce. Celá stezka v tomto úseku je velmi 

úzká a dochází k mnoha kolizím uživatelů.  

Další úseky řešeného území s jednotkovým počtem 

komentářů 

 

Libeňské kosy 

 Vytvoření lávek z libeňského břehu na kosy, případně dále do Holešovic. 

Propojení areálu DOCK s promenádou.  

 Rekreační klidová zóna, propojení břehů všech ostrovů lávkami. 

 Libeňské ostrovy mají potenciál pro rekreační účely, v současnosti 

nevyužitý.  

 Zprostupnit břehy kos a DOCK areálu.  

 Zlepšení čistoty slepých ramen řeky, tak aby se u nich dalo alespoň 

důstojně sedět a sledovat dění na hladině.  

 Využití slepých ramen pro rekreační vodní sporty (šlapadla, půjčovna 

loděk, koupání). 

 Zřízení veřejného mola s občerstvením.  

 

 Křížení říčky Rokytky s viaduktem u ulice Čuprova. Toto rozsáhlé území by 

se dalo rekreačně využít. Rozšířit a zpřehlednit cyklostezky. Vytvořit 

sportoviště a hřiště pro místní děti a mládež.  

 

 Revitalizace současného brownfieldu Košinka na bytovou či smíšenou 

funkci. Otevřít areál veřejnosti s možností prostupu městskou krajinou (v 

současnosti bariéra).  

 

 Zachování zahrádkářské kolonie Koráb.  

 

 Zpřístupnění zahrádkářské kolonie, trasování prostupných stezek. 

Napojení na Černou skálu – rekreační okruh.  

  

https://mapy.cz/dopravni?x=14.4631054&y=50.1174573&z=18&q=50.109684611167054%0914.48417469329835
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4815300&y=50.1089535&z=18&q=50.1085389N%2C%2014.4808881E
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4831541&y=50.1087470&z=18&base=ophoto&q=50.1087254890323%0914.483608747196207&source=coor&id=14.483608747196207%2C50.1087254890323&ds=1
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4830736&y=50.1087269&z=20&base=ophoto&q=50.10874883816679%0914.483144725036631&source=coor&id=14.483144725036631%2C50.10874883816679&ds=1


23 
Vize Povltavské promenády 2040 

Vize Povltavské promenády 2040 
 

Pro každou strategickou studii je „vize“ nejdůležitější složkou. Lze si jí představit 

jako cílový stav proměny v určitém čase. Také zde, u Povltavské promenády, vizí 

začínají formulace opatření, kterými bude možné naplnit hlavní cíle rozvoje.  

 

Na respondenty výzkumu jsme se obrátili s požadavkem, aby nám formulovali 

cílový stav revitalizovaného území budoucí Povltavské promenády v roce 2040. 

Jinými slovy jak si veřejný prostor a jeho funkce představují, co od něho očekávají, 

jaké problémy by měly být vyřešeny. Sběr dat proběhl otevřenou otázkou, bylo 

možné odpovědět zcela volně. To nám umožnilo pochopit uvažování respondentů 

o prostoru v jejich vlastní interpretaci. Tato náročná práce nakonec definovala více 

než 3000 různých témat, myšlenek, nápadů, povzdechů, přání a podnětů, které 

jsme byli schopni kategorizovat do zhruba 797 tezí, z nichž vzešlo 30 samostatných 

cílů rozvoje. Do celkového balíku jsme přidali také odpovědi ze 4 otázek definujících 

hlavní kategorie budoucího rozvoje (identita, voda, pohyb, rekreace, pobyt, příroda 

a biodiverzita, správa a lidé). 

  

Všechna data nám umožnila sestavit cíle rozvoje oblasti Povltavské promenády 

podle toho, jak uživatelé tohoto prostoru cítí jeho problémy, potenciály a hodnoty. 

Celkově na těchto souvisejících pět otázek odpovědělo 174 respondentů.  

 

Tabulka 01 ukazuje nejčastěji zmiňované podněty srovnané podle četnosti. Tabulku 

lze interpretovat tak, že čím častěji uvedené téma, tím podstatnější potenciál pro 

řešení. Svou důležitost mají ale všechny kategorie a při tvorbě vize by měla být 

věnována pozornost všem stejnou měrou.  
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Četnost témat "Vize rozvoje PP" dle kategorií 
absolutní 
četnost 

E2 – Využití páteřní stezky pro sporty na kolečkových dopravních 
prostředcích 

65 

E3 – Oddělení bezmotorové dopravy na Povltavské promenádě na 
samostatné stezky, kde se uživatelů různých prostředků navzájem 
neohrožují.  

60 

E8 – Doplnění prostor a prostranství pro kulturní produkci, 
komunitní setkání a restaurační provozy 

46 

C2 – Přístup k vodním plochám a tokům 45 

C3 – Opatření pro zlepšení zasakování a hospodaření s dešťovou 
vodou 

38 

B2 – Vytváření a rozšiřování parkových prostranství 37 

C2 – Aktivity u vodních plocha a toků 37 

E2 – Mostní propojení mezi břehem Vltavy u slepého ramene a 
libeňskými kosami (Holešovicemi) 

30 

E8 – Vytvořit hřiště a cvičiště 30 

C3 – Odstranit melioraci Rokytky, vytvořit meandry řeky s 
přirozeným zasakováním vody do podkladu.  

28 

E2 – Tunelové vedení dopravních komunikací 27 

E1 – Vytvoření prostupu od slepého ramene Vltavy směrem do 
svahů Bílé skály a okolí na severní terasu 

25 

E7 - Zlepšit pobytové možnosti v území, doplnit základní vybavenost 
(osvětlení, WC, mobiliář), vytvořit místa pro zastavení a odpočinek. 

24 

C1 – Zlepšit čistotu vodních toků, plocha a přístupu k nim 23 

E2 – Rekreační a relaxační charakter páteřní tranzitní stezky určený 
především pěším návštěvníkům 

22 

B3 – Moderovat charakter místní přírody v duchu městské divočiny s 
minimální moderací veřejných prostranství zeleně 

21 

B2 – Charakter výsadby a místní flóry v parkových částech PP 20 

C2 – Odstranění bariér a uzavřených soukromých oblastí 
neumožňující prostup podél břehů řeky Vltavy 

18 

E2 – Dostatečné množství rekreační infrastruktury a mobiliáře 18 

B3 – Vytvoření bezzásahových přírodě blízkých zón zeleně 17 

E6 – Povltavská ulice je komunikace pouze pro bezmotorovou 
dopravu 

14 

E7 – Městský mobiliář 14 

B2 – Provoz a volnočasová náplň parkových prostranství 13 

B2 – Zachování původní (současné) fauny a flory a existujících 
ekologických vztahů mezi druhy – její aktivní ochrana 

12 

E6 – Doplňkové dopravní řešení 10 

E1 – Propojení areálů na severní terase v okolí Bílé skály 9 

E1 – Zbudování naučných stezek o historii a přírodních hodnotách 
širšího okolí PP 

8 

E4 – Podpoření potenciálu Bílé skály 6 

E6 – Zóna s nízkou mírou hluku z automobilová dopravy 3 

A – (celkový počet podnětů) Integrace místní paměti do prvků ve 
veřejném prostoru - podpora místní identity  

77 

Celkem otevřených komentářů* 797 

 
 

  



25 
Vize Povltavské promenády 2040 

A – Integrace místní paměti do prvků ve veřejném 

prostoru - podpora místní identity  
 
 
Dotazník identifikoval mnoho důležitých dějinných, i relativně současných událostí, 
dějů spojených s životem specifických místních skupin obyvatel. Tyto jevy tvoří 
unikátní identitu širšího okolí budoucí Povltavské promenády a měly by se 
promítnout do budoucího řešení Povltavské promenády, neboť jsou součástí 
kolektivní historické poměti spojené s územím.  
 
Hlavními tématy dotazníku v oblasti kategorie „Identita“ byly: 

 

A1 - Eduard Štorch – jeho život, dílo a inovace. 

 

 Bílá skála jako dějiště románu Lovci mamutů. 

 Dětská farma (lesní škola) – nynější sídlo ateliéru Olgoj Chorchoj, postavené 
Štorchem ještě v době libeňské divočiny bez mostu a přístupu. 

 Městské zahraničení a jeho historie v první polovině 20. století 
 Výzkum pravěkých pozůstatků na libeňském mostě a v jeho okolí 
 

Další témata 

 

 Staré židovské město, židovská komunita, synagoga. 
 Válečné operace druhé světové války kolem mostu Barikádníků – boje o most, 

oběti bojujících. 

 Operace Anthropoid – místo spojené s heydrichiádou. 

 Historické vily a další architektonické objekty v Holešovičkách. 
 Odkaz díla Bohumila Hrabala a jeho doby (automat Svět) – špinavá, 

nespoutaná, dělnická, chudá, industriální Libeň. 
 Odkaz přítomnosti romského etnika – historie sociálního vyloučení Libně. 
 Zahrádkářská kolonie na libeňském ostrově – předrevoluční a současný odkaz 

pro město a společnost. Specifický genius loci uzavřené oblasti.  

 Hospoda „U Buddyho“ jako současná „kulturní památka“. 
 Povodně – jako stálý, opakující se jev, na který se Libeň mnohokrát úspěšně i 

neúspěšně adaptovala. 
 Vinařská tradice nad bývalým holešovickým ostrovem (Jabloňka, Popelářka). 
 Holešovický ostrov – trojské rybářské osady, enklávy a komunity. Rybářská 

tradice lokality, včetně oblíbeného restauračního a rekreačního ruchu v Troji 
do roku 1968. 

 Zámeček Jabloňka a původní dlážděná ulice Na Dlážděnce, kde je Valdštejnský 
sloup. 

 Soužití lidí s řekou a dalšími vodními díly 
 Löwitův mlýn – význam, činnost. 

 Rybaření z historie až do současnosti 
 Pramen Libeňka. 
 Pozůstatky kamenných schodů ve slepých ramenech Vltavy. 
 Původní toky slepých ramen Vltavy, které byly v pozdějších dobách 

upravovány. 

 Přístaviště – industriální výroba a její vliv na společenský život a usídlení ve 20. 
století. 

 Lodní doprava. 
 Původní a zaniklé přístaviště, mosty, přívozy. 
 Nemocnice Bulovka – významná historicky, architektonicky, krajinný prvek. 
 Torzo viaduktu bývalé těšnovské železniční trati + původní cesta železniční trati 

z nádraží Praha – Těšnov do Vysočan. 
 

 Studenti vysokých škol – významná živá část lokální identity. Přítomnost 
studentů v upozadněných areálech univerzit i vysokoškolských kolejích. Kvalitní 
architektura budov univerzitních kampusů. Bývalý squat Milada – místo 
svobodného života a tvorby). 
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B – Příroda a biodiverzita 
 

B2 – Zachování původní (současné) fauny a flory a existujících 

ekologických vztahů mezi druhy – aktivní ochrana přírody 

 

 Zachování maxima původních stromů a další cenné vegetace. 

 Podpora hnízdění ptáků v nepřístupných oblastech břehů řeky. 

 Obrana proti urbanizaci břehů PP1. 
 

B2 – Vytváření a rozšiřování parkových prostranství 

 

 Plnohodnotný volnočasový liniový park (zelený pás) propojující území od 
Rohanského ostrova po Troju. 

 Park propojující širší okolní oblasti pro bezmotorový pohyb – akcent 
prostupu do svahů. 

 Park posiluje existující hodnoty přírody, zeleně a biologicky cenných lokalit. 

 Zachování prvků současného parku a jejich citlivé doplnění o volnočasové 
prvky. 

 Posilování intimity vybraných částí parku oproti rušným částem 
věnovaným sportování. 

 Vymezení prostorů pro všechny volnočasové aktivity a oblastí nerušené 
přírody. 

 Snižování teploty - zastínění veřejných prostranství na promenádě a vyšší 
retence dešťové vody kolem Rokytky. 

 Ovocné dřeviny a sady (včetně servisních zázemí či komunitních zahrad) 
doplňující ostatní zeleň. 

 Oddělení volného pohybu psů (psí louky) od zbytku veřejného prostoru. 

 Přeměna lesa Na Labuťce na park. 
 

B2 – Charakter výsadby a místní flóry v parkových částech PP 

                                                             
1 PP – Povltavská promenáda (zde a dále). 

 

 Udržitelná skladba dřevin v kombinaci stávajících a nových stromů. 

 Nová výsadba stávajících druhů dřevin a křovin. 

 Příležitosti pro hmyz (louky, křoví, listnaté stromy). 

 Skladba biotopů tak, aby byla podpořena biodiverzita a sníženy dopady 
klimatické krize. 

 Méně moderovaná parková zeleň typu městské divočiny. 

 Zastínění vzrostlými stromy - udržení vláhy v trvalkových patrech za zemi. 
 

 

B2 – Provoz a volnočasová náplň parkových prostranství 

 

 Ponechání přírodního charakteru bez komerčních služeb – člověk je 
dočasným návštěvníkem. 

 Cestní síť z přírodních materiálů podtrhující parkových charakter místa. 

 Zvýšení ploch zeleně. 

 Zapojit vodní plochy a toky do systému volnočasových prvků parku. 

 Kultivovat zbytkové prostory plné náletové zeleně do podoby bezpečných 
parkových prostranství – Horovo náměstí a okolí, prostranství pod 
viadukty. 

 Aktivity a vybavení zasazovat do současného divokého charakteru místa 
spíše než vytváření parku anglického typu. 

 Doplnění občerstvovacích možností v architektonicky kultivovaných 
stavbách citlivě umístěných do prostoru PP. 

 

B3 – Moderovat charakter místní přírody v duchu městské 

divočiny 

 

 Udržovat maximální množství divoké zeleně v okolí PP. 

 Minimalizovat počet stavebních zásahů v těchto místech (nezpevněné 
stezky mimo hlavní promenádu). 

 Zachování přírodě blízkého charakteru místa bez nutných zásahů člověka. 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4785966&y=50.1140156&z=16&base=ophoto&q=50.1122489N%2C%2014.4842506E
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4741393&y=50.1107397&z=18&base=ophoto&q=50.1107069N%2C%2014.4743428E
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4766334&y=50.1102502&z=18&base=ophoto&q=50.1099539N%2C%2014.4777011E
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4766334&y=50.1102502&z=18&base=ophoto&q=50.1099539N%2C%2014.4777011E
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 Prostranství pro sport, procházky případně kulturu situovat pouze do 
vybraných částí PP – zbytek nechat volně bujet. 

 Břeh Vltavy bez masové rekreace v intimnějším duchu. 
 

B3 – Vytvoření bezzásahových přírodě blízkých zón zeleně 

 

 Ustanovit částečně bezzásahové zóny s velmi limitovaným přístupem 
veřejnosti, kde bude podporován nerušený život především městské fauny 
a hmyzu, podobně jako je to na trojských ostrovech s vzácným ptactvem.  

 Místa chráněná proti volně pobíhajícím psům.  

 Bezzásahové zóny vyvážit pozorovacími místy, které umožní sledovat 
nerušenou faunu a floru. 

 

C – Voda 
 

C1 – Zlepšit čistotu vodních toků, ploch a přístupu k nim 

 

 Tok Rokytky a slepé rameno Vltavy se nebude zanášet odpadky, které se 
stahují do Rokytky z dešťové kanalizace- existuje předčištění vody stékající 
do Rokytky. 

 Oblasti kolem vodních toků a ploch jsou čisté a udržované.  

 Odstranění zaústění odpadových výpustí z nemocnice Bulovka na budoucí 
promenádě, a tím také odstranění zápachu v těchto místech. 

 

C2 – Přístup a aktivity u vodních plocha a toků 

 

Aktivity 

 

 Šlapadla, půjčovna lodiček. 

 Rybaření v čisté vodě. 

 Plovárna, přírodní koupaliště (biotop), plážičky, brouzdaliště pro děti 
v Rokytce. 

 Rekreační a vodácké molo. 

 Pontonová sauna a občerstvení. 

 Místa na březích pro otužování s vybavením (věšáky, ohniště), využití 
původních kamenných schodů na březích Vltavy. 

 Omezení motorového vodního provozu na ploše řeky - jen bezmotorový 
provoz.  

 Pomník pramene Libeňka.  
 

 

Přístup 

 
V požadavcích na přístup k vodě se jedná jak o lepší zpřístupnění břehů (v různých 
variacích požadavků), tak o přímý přístup do vody (Rokytky, Vltavy).  
 

 Posílit možnosti přístupu k vodním plochám a tokům tak, aby byly 
využitelné pro širokou část veřejnosti, ale provoz zároveň zbytečně nerušil 
místní faunu a flóru.  

 Otevřít uzavřené části břehů kolem bytových komplexů DOCK v ulici 
Menclova a dalších tak, aby bylo možné prostupovat podél všech břehů 
Vltavy.  

 Vytvoření kultivovaných, přírodě blízkých přístupů k břehům řek a potoků 
s možností jak pozorování života a atmosféry u řeky, tak vstupu do vody 
samotné.  

 Opatřit přístupy přírodními, neasfaltovanými, cestičkami. 

 Místa přístupu k vodě jsou jak klidovými, tak volnočasovými a sportovními 
body.  

 Břehy nejsou jenom zarostlé křovím, ale ve vybraných pasážích nabízí 
přehledná a čistá místa k spočinutí.  
 

C2 – Odstranění bariér a otevření soukromých pozemků na 

březích, kde není umožněn prostup podél břehů řeky Vltavy 
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 Konceptualizovat PP jako „park podél řeky“ bez uzavřených částí břehu.  

 Garantovat, že se území podél řeky bude rozvíjet ve smyslu veřejných 
rekreačních ploch a nebude urbanizováno výstavbou věřejně 
neprostupných areálů.  

 Neurbanizovat – ponechání břehů libeňských kos a libeňského břehu 
pro park a rekreaci.  

 Zajištění prostupu podél obou břehů Rokytky od Elsnicova náměstí 
směrem do Troji.  

 

C3 – Odstranit melioraci Rokytky, vytvořit meandry řeky 

s přirozeným zasakováním vody do podkladu.  

 
 Odstranit betonové zatrubnění koryta Rokytky po celé délce PP. Zajistit 

zasakování vody v korytu říčky. Referenční řešení jsou úpravy Rokytky na 
Praze 9. 

 Odstranění zastřešení Rokytky na Elsnicově náměstí.  

 Vytvoření přístupu k říčce na přirozené travnaté břehy se zákoutími, 
plážičkami, mokřady, bahništi a tůněmi. Podpoření přirozeného koloběhu 
vody v těchto místech.  

 Vytvořit přírodě blízká protierozní a protipovodňová opatření na březích 
Rokytky i Vltavy. 

 Úprava břehů v přírodním duchu s přítomností vlhkomilných rostlin.  

 

C3 – Opatření pro zlepšení zasakování dešťové vody a 

hospodaření s ní 

 

 Efektivní zasakování dešťové vody do nejširší palety nových druhů 
propustných povrchů na komunikacích. 

 Zadržení co největší kapacity vody v krajině (zasáknutím na místě). 
 Využití sebrané dešťové vody k zavlažování, čištění Rokytky. Použití v 

nových vodních prvcích (tůňky, kašny atd.) 
 Omezit kanalizaci dešťových vod. 

 Vyřešit stok dešťové vody kanalizačním potrubím (přináší velké množství 
odpadků do slepých ramen Vltavy). 

 Vytvoření retenční prvků pro dešťovou vodu (poldry, tůňky, jezírka, 
meandrující koryta potůčků, rozšíření nivního údolí, menší rybníčky, 
vsakovací prohlubně). 

 Opatření nakládání s dešťovou vodou mají edukativní charakter, aby se z 
nich nejen děti mohly učit o významu vody v krajině a vlivu na klima. 

 Revitalizace studánky “Libeňka” a revize systému nakládání s dešťovou 
vodou v Thomayerových sadech, kde vytvořené vodní prvky nejsou plně 
funkční. 
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E – Pohyb, pobyt, rekreace 
 

E1 – Posílit místní prostupnost mezi jednotlivými lokalitami a 

areály okolí Povltavské promenády 

 

 Vytvoření sítě kvalitních a logicky osově vedených stezek umožňujících 

dobrou orientaci v terénu pro všechny druhy bezmotorové dopravy.  

 Posílení páteřní stezky (promenády) u řeky Vltavy a říčky Rokytky.  

 Napojit okolní areály ve Vysočanech, Libni, libeňské kosy k páteřní stezce.  

 Úprava úpatí svahů Bílé a Černé skály tak, aby se lidé lépe orientovali 

v terénu.  

 Revidovat propojky pod dopravní stavbou na Pelc-Tyrolce ve smyslu 

posílení bezpečnosti provozu, přehlednosti a estetiky veřejného prostoru.  

 Zlepšení bezmotorového propojení mezi Libní a Kolčavkou.  

 Zpřístupnit torzo bývalé železniční trati u Kolčavky, a propojit tuto oblast s 

cestami do kopce směr Prosek. 

 Posílení pěších vazeb od zastávek kolejové dopravy k budoucí promenádě.  

 Zpřístupnění celé oblasti bývalých doků a její okružní napojení na libeňské 

břehy (lávky, zpřístupnění břehů). 

 Vytvořit přímé pěší propojení z ulice Na Labuťce přes Čuprovu a Rokytku 

do ulice Pivovarnická. 

 Vytvořit propojení cyklostezky podél Rokytky z místa mostu v prodloužení 

ulice U libeňského pivovaru na Horovo Náměstí. 

 Vytvořit propojení pro bezmotorovou dopravu mezi Krejcárkem a 

Kolčavkou. 

 

 

E1 – Propojení areálů na severní terase v okolí Bílé skály 

 

 Vytvořit pěší propojení mezi univerzitním areálem Mat-fyzu přes Bílou 

skálu na zastávku tramvaje Bulovka. 

 Vytvořit propojení Thomayerových sadů, Parku Pod Korábem, údolí 

Rokytky s oblastí Proseckých skal. 

 Doplnit propojení mezi Meteorem a Thomayerovými sady – kolem kostela 

chybí chodník.  

 Areál Bulovky je nyní bariérou mezi ulicí v Holešovičkách a Libní.  

 

E1 – Zbudování naučných stezek o historii a přírodních 

hodnotách širšího okolí PP 

 

E1 – Vytvoření prostupu od slepého ramene Vltavy směrem do 

svahů Bílé skály a okolí na severní terasu 

 

 Vytvořit síť pohodlných stezek s různou mírou náročnosti od Vltavy 

směrem do svahů s logickou horizontální návazností na současné areály 

(Jabloňka, Bulovka, Thomayerovy sady).  

 Dostupnost Bílé skály, Černé skály a Bulovky od břehu Vltavy s bezpečným 

a pohodlným přechodem pro pěší přes současnou Povltavskou ulici.  

 Odstranění bariéry v podobě zpevňující stěny podél Povltavské ulice či její 

doplnění tak, aby fungovala pro prostup na sever od řeky Vltavy. 

 Vytvoření okružní stezky od Vltavy přes Bílou a Černou skálu.  

 

E2 – Mostní propojení mezi břehem Vltavy u slepého ramene a 

libeňskými kosami (Holešovicemi) 

 

 Vytvořit systém lávek z PP přes libeňské kosy do Holešovic (ulice 

Varhulíkové, Jankovcova) 

 Vytvořit připojenou lávku pro pěší na mostě Barikádníků. 

 Lávku do Holešovic napojit bezbariérově na ulici Bulovka.  

 

E2 – Tunelové vedení dopravních komunikací 
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Jedná se o návrhy zahloubení jiných dopravních komunikací, než je ulice Povltavská.  

 

 Tunelové řešení ulice V Holešovičkách od mostu Barikádníků se současným 

odstraněním nadzemních nájezdů z tunelu Blanka a sjezdu do Blanky.  

 Zahloubení železniční trati v úseku nad slepým ramenem Vltavy, aby došlo 

k posílení prostupnosti.  

 Zatunelování ulice Čuprova – vytvoření nové prostupnosti mezi Vysočany a 

Libní.  

 

E2 – Vytvoření páteřní volnočasové a tranzitní stezky pro 

bezmotorovou dopravu 

 

 Vytvoření komfortní, bezpečné stezky pro bezmotorovou dopravu 

v několika výškových úrovních a režimech užívání bezmotorovou dopravou 

mezi Vysočany a Trojou.   

 Tranzitní stezka pro bezmotorovou dopravu.  

 Vycházková, volnočasová stezka pro pěší.  

 Vylepšit křížení cyklostezky A26 se silnicemi Voctářova a Zenklova na 

Elsnicově náměstí.  

 Stezka jako sběrná komunikace, kterou se kdokoliv dostane nejrychleji do 

ostatních částí města. Stezka je první volbou pro tranzitní pohyb mezi 

oblastmi, které propojuje.  

 Stezka je lemována intenzivně pěstěnou či volně bující městskou přírodou 

v režimech udržovaných parků i volné náletové divočiny. Řešení okolních 

ploch kolem stezky maximalizuje množství zeleně.  

 

E2 – Rekreační a relaxační charakter páteřní tranzitní stezky 

určený především pěším návštěvníkům 

 

 Páteřní stezka jako relaxační zóna s možností využití několika pěších 

okruhů napojených na MHD.  

 Upřednostnění rekreačního a relaxačního využití území před tranzitním 

dopravní funkcí.  

 Vytvoření dostatečné sítě stezek pro pěší z vodopropustných, rovných, ale 

zároveň přírodních a zpevněných stezek pro objevování území.  

 Stezky jsou napojeny na místa pro posezení, odpočinek a výhledy.  

 

E2 – Využití páteřní stezky pro sporty na kolečkových 

dopravních prostředcích 

 

 Kapacitní cyklostezka podél říčky Rokytky z Vysočan a Rohanského ostrova 

až do Troji vhodná pro sportovní tranzitní cyklodopravu i pro lokální cyklo 

využítí (především dětí).  

 Oddělené stezky pro pomalejší sportovní pohyb (pěší, běžci, kočárky). 

Zpevněný povrch vhodný pro pohyb na menších kolečkách (in-line bruslení, 

koloběžky, longboardy).  

 Cyklopodjezd pod Elsnicovým náměstím – bezbariérový přejezd pro 

cyklodopravu.  

 Široká cyklostezka místo současné Povltavské ulice.  

 Páteřní stezka je bohatě vybavena doplňkovým vybavením pro 

bezmotorový pohyb (cyklostojany, nájezdové rampy v mírných sklonech, 

lavičky atd.) 

 Celá páteřní stezka bez křížení s automobilovou dopravou.  

 Napojení páteřní stezky na další stezky, především pak na severní terasu 

města (Bulovka, Střížkov, Prosek, Žižkov).  

 

E2 – Dostatečné množství rekreační infrastruktury a mobiliáře 

 

 Zažívání řeky pomocí zpřístupněných břehů, dostatečného množství 

laviček, nástupních míst pro využití řeky (šlapadla, lodičky). 
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 Místa pro relaxování, griloviště, pikniky, výhledy.  

 Relaxační funkce citlivě propojená s okolní přírodou v nerušivé podobě.  

 

E3 – Oddělení bezmotorové dopravy na Povltavské promenádě 

na samostatné stezky, kde se uživatelé různých prostředků 

navzájem neohrožují.  

 

 Zavedení takových opatření, aby nedocházelo ke kolizím mezi „rychlými“ 

uživateli tranzitní dálkové cyklostezky a „pomalými“ rekreačními 

návštěvníky PP. 

 Harmonizace bezmotorového provozu na místní páteřní stezce i stezkách 

doplňkových. Oddělení rychlé tranzitní dopravy (cyklo), od pomalejších 

způsobů dopravy (cyklo, bruslení, longboardy) a pěších způsobů dopravy 

(pěší, kočárky).  

 Oddělení tranzitních stezek pro bezmotorovou dopravu od míst určených 

k relaxaci, především pak od stezky podél břehu slepého ramene Vltavy.  

 Odstranění všech současných i potenciálních kolizních bodů.  

 

E4 – Podpoření potenciálu Bílé skály 

 

 Lepší, přehlednější a snazší přístupnost lesoparku i přírodní památky na Bílé 

skále.  

 

E6 – Doplňkové dopravní řešení 

 

V oblasti dopravy se objevilo mnoho protichůdných či doplňkových podnětů 

týkajících se racionalizace a omezení automobilové dopravy v okolí Povltavské 

ulice. Současně se ale objevilo i několik podnětů po udržení současné automobilové 

průjezdnosti, či jejího posílení v ulici Povltavská.  

 

 Investice do tunelového řešení Pražského okruhu vyvážit investicemi do 

udržitelných environmentálních opatření, které budou činit z města více 

než snadno průjezdnou oblast pro individuální automobilovou dopravu.  

 Zavedení vodní tramvajové linky podél břehu Vltavy kopírující PP z Libně 

do Troje až na konečnou u nové lanové dráhy do Bohnic.  

 Na obou koncích PP podzemní parkoviště pro rekreační návštěvníky.  

 

E6 – Povltavská ulice je komunikace pouze pro bezmotorovou 

dopravu 

 

E7 - Zlepšit pobytové možnosti v území, doplnit základní 

vybavenost (osvětlení, WC, mobiliář), vytvořit místa pro 

zastavení a odpočinek. 

 

 Vytvoření zázemí pro vodáky jak na březích, tak na vodních plochách 

slepého ramene Vltavy.  

 Vytvoření vyhlídek, zastavení, piknikových areálů v udržované zeleni, psích 

luk. 

 Pobytová místa u řeky (pobytová schodiště, mola, pláže, plovárny, 

nerušená místa pro rybáře).  

 Menší útulná, klidná, klidová zákoutí u vodních ploch a toků, tak ve svazích.  

 Vytvořit vyhlídkový mostek mezi Bílou a Černou skálou. 

 PP je bezpečným místem pro děti, seniory a lidi se sníženou mobilitou.  

 

E8 – Vytvořit hřiště a cvičiště 

 

 Adekvátní příležitosti pro trávení volného času všech věkových skupin, 

především pak dospívajících dětí (lezecká stěna, klubovny v Löwitově 

mlýně.  

 Odpočinkové klidové zóny.  

https://mapy.cz/turisticka?x=14.4563562&y=50.1150380&z=17&q=voct%C3%A1%C5%99ova&source=coor&id=14.454891756831785%2C50.11551533359346
https://mapy.cz/turisticka?x=14.4563562&y=50.1150380&z=17&q=voct%C3%A1%C5%99ova&source=coor&id=14.454891756831785%2C50.11551533359346
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 Vytvoření lezeckých tras na svazích Bílé skály.  

 Větší dětské hřiště. Doplnění dalších typů dětských hřišť (místo pro 

táborák, lanové hřiště).  

 Senior fitness parky skutečně pro seniory – propojené s další 

infrastrukturou pro seniory.  

 

E8 – Doplnění prostor a prostranství pro kulturní produkci, 

komunitní setkání a restaurační provozy 

 

 Citlivě a úsporně doplnit území především pod Bílou skálou a na 

revitalizované Pelc-Tyrolce občerstvovacími provozy sloužícími veřejnosti, 

studentům místních fakult a studentům z kolejí. 

 Občerstvovací a restaurační provozy v kontaktu s řekou či přímo na ní 

(pontonová kavárna). Vstup do občerstvení přímo z řeky.   

 Okolí Libeňského zámku a Löwitova mlýna uzpůsobit pro kulturní akce, 

příležitostné trhy.  

 Integrace potřeb univerzitních areálů, a studentů bydlících na kolejích do 

veřejného prostoru Pelc-Tyrolky. 

 Vytvořit plochy pro komunitní zahradničení a související zázemí.  

 Dostupné a časté veřejné toalety.  

 

E7 – Městský mobiliář 

 

 Kvalitní osvětlení na PP bez zbytečného světelného smogu se zachováním 

intimity oblasti – především v oblasti kontaktu stezky s břehem slepého 

ramene Vltavy.  

 Lavičky nápaditě zpracované z přírodních materiálů. Kvalitní a pohodlné 

lavičky na dobře dostupných místech (senioři, rodiče s dětskými kočárky). 

 

Pelc-Tyrolka 

 

 Revitalizace na klidný prostor nabízející kvalitní prostupnost bezmotorovou 

dopravou, reflektující potřeby okolních institucí (univerzity, koleje), 

vhodně doplněné dalším urbanismem s především bytovou funkcí.  

 Podpora místní fauny a flóry, které netrpí automobilovým provozem a má 

možnosti pro život.  
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