
Případová studie

PARK U VODY, PRAHA 7

Architektonická soutěž pro nový park v aktivní záplavové zóně, reagující na nutnost
adaptace na klimatickou změnu. V centrální části Prahy není mnoho příležitostí pro
vytvoření nového parku. Oblast mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků v
bezprostřední blízkosti řeky ležela dlouho ladem a je k záměru vytvoření nového parku
vhodná. Účelem projektu je revitalizace prostoru skrze znovunavázání vztahu s řekou na
levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou
průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské
struktuře s rozlehlou zelenou plochou, která umožňuje volný pohyb kolem vody.
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1. KLÍČOVÁ FAKTA A ÚDAJE

● Umístění: MČ Praha 7
● Oblast projektu: Severní nábřeží Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem

Barikádníků
● Datum participativního procesu: 2020-2021
● Rozpočet participativního procesu: 2021 - 13.263Kč, 2020 - 24.609Kč
● Rozsah zapojení: Dotazníkové šetření v místě (osloveno 64 uživatelů), veřejné

projednání v místě (20 účastníků z řad veřejnosti), komunikace s místními spolky,
kulaté stoly s dotčenými subjekty

● Web projektu:
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-
s-nami/park-u-vody/

2. KLÍČOVÍ AKTÉŘI A ROLE

Vlastník projektu:
● Úřad MČ Praha 7

Dodavatel participativního procesu:
● Participaci zajistila MČ Praha 7

Partneři:
● Projekt podpořen grantem z Norských fondů
● TSK hl. m. Prahy, a. S.
● PVL (Povodí Vltavy)

Další klíčoví aktéři zapojeni do procesu:

● Vybraní zástupci klíčových aktérů působící v okolí

Cílové skupiny

● Rezidenti dolních Holešovic; návštěvníci parku, kteří procházejí z Troji či Stromovky
do Holešovic či dále na Prahu 8 (a opačným směrem).
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● Různé věkové kategorie uživatelů prostoru (reflexe potřeb, času návštěv, dochozí
vzdálenost, vnímaná pozitiva/negativa, případná rizika).

● Místní spolky (Prazelenina, Dolní Holešovice, Sousedé z Orteňáku).

3. POPIS PROJEKTU

● Cíle participativního procesu

Cílem participativního procesu je kvalitně připravit realizaci projektu vzniku nového parku,
který bude odpovídat potřebám a vnímání prostoru uživatelů a rezidentů dané oblasti a
klíčovým aktérům. Návrh podoby budoucího parku vznikl během architektonické soutěže,
která se opírala o výstupy participativního procesu.

● Participativní proces

Fáze 1: Příprava architektonické soutěže (červen 2020 – leden 2021)

● Mapování aktérů
● Dotazníkový průzkum s uživateli parku (vyhodnocení zde)
● Den pro Trojskou kotlinu: představení názvu parku, dalších projektů v oblasti,

oznámení, že bude vyhlášena architektonická soutěž
● Kulatý stůl s klíčovými aktéry povolovacího procesu
● Vyhlášení architektonické (urbanisticko-krajinářské) soutěže Parku U Vody

Fáze 2: Vyhlášení vítězného návrhu (leden – březen 2021)

● Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítěze
● Aktualizace stránky Park U Vody na webu
● Veřejná výstava soutěžních projektů (online a v prostorách radnice)
● Článek o výstavě v Hobuletu i na webu
● Zahájení JŘBÚ

Fáze 3: Rozpracování vítězného návrhu (duben – květen 2021)

● Participace v rámci rozpracování vybraného návrhu
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Fáze 4: Informování veřejnosti o stavu projektu (srpen 2021)

● Představení aktuální fáze projektu veřejnosti v rámci participativního setkání v
místě budoucího Parku U Vody za účasti zástupců MČ P7 a projektantů

Fáze 5: Komunikace o projektu (únor - květen 2022)
● Tvorba komunikačního plánu
● Účast na výstavě TROJSKÉ PLÁNY XV v Galerii U Lávky v Troji
● Koordinace a příprava Dne pro Trojskou kotlinu 2022 s P6, Trojou a dalšími aktéry,

oslovení zahraničních účastníků, konzultace s IPR
● Projednání spolupráce s OVPŘ na zajištění tematického týdne ve školních a

předškolních zařízeních MČ P7 v rámci konference Město a řeka a Dne pro Trojskou
kotlinu v květnu 2022

● Aktualizace informací na webu MČ P7
● Článek o Parku U Vody v HoBuLetu + pozvánky na konferenci a Den pro Trojskou

kotlinu 2022 (duben 2022)
● 13. května 2022 - mezinárodní urbanisitická konference Město a řeka ve spolupráci

s IPR hl. m. Prahy
● 14. května 2022 - Den pro Trojskou kotlinu (spolupráce s MČ Praha 6)

Následující fáze:

2022/2023 Zahájení realizace projektu

2024 Dokončení parku a jeho slavnostní otevření

Použité nástroje pro zapojení veřejnosti a klíčových aktérů
● Web MČP7
● Sociální sítě
● Mobilní Rozhlas (Munipolis)
● Hobulet
● Infoleták
● Výstavy (březen na radnici, prosinec v parku)
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4. ZÁVĚRY

Výstupy participativního procesu

➔ Výstup 1: Vyhodnocení dotazníkového průzkumu
➔ Výstup 2: Seznam komunit
➔ Výstup 3: Tabulka klíčových aktérů
➔ Výstup 4: Zadání architektonické (urbanisticko-krajinářské) soutěže

Výsledky participativního procesu

● Vznik kvalitního zadání architektonické soutěže umožňující vznik kvalitního návrhu
na nový park, který bude reagovat na konkrétní potřeby lidí, kteří dané území
využívají

● Dobře zkoordinovaná a jasně odkomunikovaná participace v rámci rozpracování
vybraného návrhu: lidé vědí, co se bude dít a proč i zda jsou některá jejich přání
nereálná - a proč (např. nemohou být pevné stavby/instalace, protože je to
povodňová zóna)

Omezení

Omezené lidské zdroje v období 9-12/2020
Pandemická opatření

Další materiály
Vše o projektu:
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/stavba-rekonstrukce/planujte-sedmicku-s-nami
/park-u-vody/

Kontaktní informace
Turnerová Johana

referentka - koordinátor participace
dveře 7.07
tel. +420220144107
gsm. +420778499606
TurnerovaJ@Praha7.cz
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Vytvořeno ve spolupráci s Participation Factory.

Další ilustrace
Příklady výstupních infografik a map

Vítězný návrh
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Výstava návrhů architektonické soutěže
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Participativní setkání prezentující výsledky architektonické soutěže
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Ukázka výstupů z dotazníkového šetření. Celý výstup je zde.
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