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POHLED NA LIBEŇ Z VÍTKOVA (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ) / View of Libeň from Vítkov (turn of the 19th and 20th century)

1

HISTORICKÝ VÝVOJ KRAJINY

Území bylo dlouho za hranicemi města a jeho charakter zásadně určovala (a
dosud určuje) řeka svým pravidelným zaplavováním. Koryto řeky i tvar ostrovů se tak pravidelně měnily.

POHLED NA INVALIDOVNU Z VÍTKOVA (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ) / View of Invalidovna from Vítkov (turn of the 19th and 20th century)

Stávající divokost je tedy vlastně fenomén, který se na místě objevuje znovu
po asi dvou stoletích. Nicméně s ohledem na rozrůstání se města, pozici území v hustě osídlené takřka centrální části, charakter okolních volnočasových
ploch (parky spíše formálního charakteru) i stávající touhu lidí pro přírodu je
zmíněná divokost mimořádně ceněná kvalita.

Samotná zástavba ghetta dostala největší ránu v padesátých a šedesátých letech 20. století, kdy byly bezdůvodně zničeny renesanční a barokní historické
stavby, z nichž některé pocházely už z 16. století. V té době byl zasypán i starý
židovský hřbitov v tzv. akci „Z“.
Protože se židovské město a vlastně celá oblast dolní Libně u Rokytky nacházela u vody, největším problémem byly časté záplavy. Domy proto bývaly
pavlačové, se zesílenými stěnami, kdy se schodištěm vstupovalo na pavlač, a
bydlelo se až v prvním patře, které velká voda nezasáhla. V přízemí bývala jen
skladiště a pomocné prostory.
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The area has long been outside the city limits and its character was (and still
is) fundamentally determined by the river with its regular floods. The riverbed
and the shape of the islands have consequently changed regularly.

The existing wilderness is actually a phenomenon that is now re-emerging in
the area after roughly two centuries. However, regarding the growth of the
city, positioning of the area in a densely populated, almost central part of the
city, the character of the surrounding leisure areas (more formal parks) and
people’s more recent craving for nature, this wilderness is a priceless quality.

ZÁSADNÍ MILNÍKY VE VÝVOJI KRAJINY

Židovské osídlení
Vznik zdejšího židovského osídlení je doložen v roce 1561. Židovské osídlení
v Libni bývalo na území dnešní Prahy druhé nejvýznamnější, hned po Židovském Městě pražském. Židovské město se nacházelo v samotném srdci Staré
Libně, v mírně klesajícím terénu od dnešní Zenklovy třídy kolem Koželužské
ulice, která tvořila jeho hlavní osu a centrum.

Historical development of the landscape

The character of the area is strongly influenced by human activity. From the
19th century onwards, there was an increase in the economic use of the
area related to the river and the associated potential for water transport.
Technical modifications were made to the Vltava floodplain here. There were
workshops, manufactories and railway stations in the area. The concrete
plant has remained until the present day.

Charakter území je výrazně ovlivněn lidskou činností. Od 19. století začalo
posilovat hospodářské využití související právě s přítomností řeky a tedy i
možností dopravy po vodě. Vltavská niva zde byla technicky upravena. V území se nacházely dílny, manufaktury, nádraží. Betonárna zůstala až do současných dní.

1.1

1

1.1
LIBEŇSKÝ OSTROV (20. LÉTA 20. STOLETÍ)
/ Libeň
Libeň Island (1920S)

Major milestones in the development of the landscape

The Jewish settlement
The origin of the local Jewish settlement dates back to the year 1561. The
Jewish settlement in Libeň used to be the second largest in what is now Prague, after the Prague Jewish Quarter. The Jewish quarter was located in the
heart of Stará Libeň, on a slight slope running from what is now Zenklova
třída around Koželužská street, which formed its main axis and center.
The ghetto itself was hit the hardest in the 1950s and 1960s, when its historical Renaissance and Baroque buildings, some of which dated back to the
16th century, were destroyed for no reason.   At that time, the old Jewish
cemetery was also filled in as part of the so-called "Initiative Z”.
As the Jewish town and in fact the whole area of lower Libeň near the Rokytka
river was located near the water, frequent floods were the biggest problem.
Therefore, the houses used to have galleries, with reinforced walls, where
there was a staircase leading up to the gallery, and the residents lived on the
first floor, which was not affected by the floods. The ground floor was only
used for storages and auxiliary rooms.
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Libeňský židovský hřbitov
Starý libeňský hřbitov ležel jižně od židovské čtvrti na táhlém stoupajícím
pozemku. Rozkládal se zhruba na trojúhelníkovém území v prostoru mezi ulicí Vojenovou, Libeňským mostem a Dolním nádražím. Založen byl přibližně
koncem 16. stol. Později byl několikrát rozšiřován, pohřby zde byly ukládány
do 90. let 19. století (vedle Libně také z Karlína a Holešovic).

LIBEŇSKÝ PŘÍSTAV (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ)
/ Liběň
Liběň port (turn of the 19th and 20th century)

Poprvé byl starý hřbitov zmenšen před rokem 1875 o jihovýchodní cíp, který
zabrala nově budovaná železniční stanice, vstupní část hřbitova na severozápadě s obřadní síní a hrobnickým domkem zabrala ve 20. letech stavba
Libeňského mostu. Největší, střední část hřbitova s cennými náhrobky od 17.
do konce 19. století byla bezdůvodně zasypána několikametrovou navážkou
při rozšiřování Libeňského mostu v roce 1965. Západní a jižní část hřbitovní
zdi ještě stojí, zatravněný pozemek je označen pomníkem na památku obětí
šoa libeňské obce.

The old cemetery was first reduced in size before 1875, when the south-eastern corner was taken up by the new railway station; the entrance part of the
cemetery in the north-west with the ceremonial hall and the gravedigger's
house were replaced by the construction of the Libeň bridge in the 1920s. The
largest, central part of the cemetery with valuable tombstones from the 17th
to the late 19th century was senselessly buried with several meters of backfill
during the widening of the Libeň bridge in 1965. The western and southern
parts of the cemetery walls are still standing to this day; on the grassed land
there is a monument commemorating the victims of the Shoah in the Libeň
community.

Libeňské kosy
Koncem 16. století zde stávaly dva mlýny. Byly zde pily, loděnice a barvírny.
Ostrov několikrát zasáhly povodně, po nichž se zdejší život vždy postupně
obnovoval. Až roku 1890 zaplavila voda nejen celý Libeňský ostrov, ale velkou část celé Libně. Proto bylo rozhodnuto koryto Vltavy zasypat, aby už žádná další ničivá povodeň nezpůsobila škody tak obrovského rozsahu.
Libeň i Vysočany se po povodni nečekaně rozrůstaly a započala výstavba Libeňského přístavu (dokončen 1896). S přístavem byla vybudována nábřežní
zeď, ochranná hráz a překladiště.
1.1.1

Jewish Cemetery of Libeň
The old cemetery in Libeň lays south of the Jewish district on a long sloping
plot of land. It covered a roughly triangular area between Vojenova street,
Libeň bridge and the Lower railway station. It was founded around the end
of the 16th century. It was later expanded several times and people were
getting buried there until the 1890s (from Karlín and Holešovice, as well as
Libeň).

KARLÍNSKÝ PŘÍSTAV  (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ)
/ Karlín port (turn of the 19th and 20th century)

Libeňské kosy
At the end of the 16th century, there were two mills here. There were sawmills, shipyards and dyehouses. Flats have hit the island several times, but life
there was always gradually restored. In the year 1890 the water flooded not
only the Libeň Island, but a large part of the entire Liben district.
Therefore, it was decided to fill up the bed of the Vltava so that no more devastating floods would cause damage of such an enormous scale.

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

Both Libeň and Vysočany districts grew unexpectedly after the flood, and  the
construction of the Libeň harbor began (completed in 1896). Along with the
port, a quay wall, protective endbankment and transshipment were built.

Ve 20. letech 19. století se začíná lodní přeprava v Praze intenzivněji rozvíjet.
Vltava pod Prahou byla vždy významnou Labsko-vltavskou vodní cestou. Vycházela z Hamburku a většina zboží v Čechách končila nebo začínala v Praze.

1.1.1

The industrial revolution

Karlínský přístav  
V roce 1822 úpravou říčního ramena mezi Rohanským ostrovem a karlínským pobřežím vznikl Karlínský přístav, odkud vyplouvaly lodě do Hamburku.
Vltavské rameno zde bylo 600 metrů dlouhé, 22 až 29 metrů široké.

In the 1920s there was an increase in development of shipping in Prague. The
Vltava below Prague has always been an important Elbe-Vltava waterway. It
started from Hamburg and most of the goods in Bohemia ended or started
in Prague.

Karlínský přístav se stal významnou obchodní stanicí. Zvyšující se provoz si v
poslední třetině 19. století vynutil rozšíření přístavu, spojené s regulací vltavského ramene. Břeh Rohanského ostrova byl zpevněn zídkou a na karlínské
straně bylo vybudováno nábřeží s náplavkou. Nově upravenou Pobřežní ulici
lemovalo několik skladištních budov.

Karlín port  
In 1822, modifications were made to the stretch of the river between Rohanský ostrov and the Karlín shore, which brought forth the port of Karlín, from
where ships sailed to Hamburg. The branch of Vltava here was 600 meters
long, and from 22 to 29 meters wide.

Význam karlínského přístavu začal pomalu upadat po roce 1885, kdy byl dokončen přístav v Holešovicích.

Karlín port became an important trading station. Increasing traffic in the last
third of the 19th century called for the expansion of the port, connected with
the regulation of this branch of the Vltava. The shore of Rohanský ostrov was
reinforced with a wall and an embankment was built on the Karlín side. The
newly modified Pobřežní street was lined with several warehouse buildings.

Libeňský přístav  
Na místě libeňského poloostrova, kde se v současné době nachází rezidenční
a kancelářský komplex DOCK, fungoval začátkem 19. století přístav, a poté i
loděnice. Libeňský přístav vybudovaný v letech 1893 - 1896 byl na začátku
20. století důležitou součástí labsko-vltavské vodní cesty. Přístav měl dvě ramena oddělená rozšiřujícím se molem. Při Vltavě byla vybudována ochranná
hráz.
Jeho využití ve dvacátých letech z důvodu většího konkurenčního přístavu v
Holešovicích upadalo, až se jeho využití změnilo na opravnu lodí. Východní
bazén přístavu byl zasypán, druhý bazén byl upraven pro potřeby loděnice.
Později Vltavsko-labská společnost rozšířila využití loděnice i na stavbu lodí.
Pro odstavování lodí bylo možno využít nyní zaslepené rameno Vltavy na
západě přístavu. V 90. letech byly loděnice zrušeny.
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LIBEŇSKÝ PŘÍSTAV (PŘELOM 19. A 20. STOLETÍ)
/ Liběň
Liběň port (turn of the 19th and 20th century)

The importance of Karlín port slowly began to decline after 1885, when the
port in Holešovice was completed.
Libeň port  
At the beginning of the 19th century, a port and then a shipyard operated on
the Libeň peninsula, now the site of the DOCK residential and office complex.
The Libeň port, built between 1893 and 1896, was an important part of the
Elbe-Vltava waterway in the early 20th century. The port had two arms separated by a widening pier. A protective dam was built along the Vltava River.
During the 1920s its use had been declining due to the prosperity of Holešovice port, and it finally became a ship repair yard. The eastern pool of the
port was filled in; the second pool was adapted for the needs of the shipyard.
Later the Vltavsko-Labská company extended the shipyard’s use for ship-building. The now cut-off branch of the Vltava to the west of the port could be
used for docking ships. The shipyards were closed in the 1990s.  
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LIBEŇSKÝ MOST (30. LÉTA 20. STOLETÍ) / LLibeň
ibeň bridge (1930S)

Zmizelé zvony
Za druhé světové války zmizelo z tehdejšího protektorátu Čechy a Morava
přesně 9 801 zvonů (až 90 %). Na příkaz německých úřadů zvony z českých a
moravských měst a obcí putovaly do Prahy k přístavišti Maniny, kde byly na
ploše zhruba 5 kilometrů čtverečních složeny. Na lodích byly odváženy do
Hamburku do sléváren.

Disappeared Bells
During the Second World War, exactly 9,801 bells (as many as 90%) disappeared from what was then the Protectorate of Bohemia and Moravia. By the
order of the German authorities, the bells from Czech and Moravian towns
and villages were shipped to the Maniny wharf in Prague, where they were
stacked over an area covering around 5 square kilometres. They were then
shipped to foundries in Hamburg.

áno původní řečiště. Míra využívání území pak postupně klesá, objevují se
náletové i vysazované porosty.
1.1.2

1.1.2

REGULACE HOLEŠOVICKÉHO MEANDRU

Fundamental changes occurred in the 1920s in connection to the approved
regulation of the Holešovice meander and the subsequent modification of
the extensive area between Holešovice, Karlín and Libeň, collectively known
as Maniny. The purpose of the costly project of shortening and rerouting the
Vltava River to the Holešovice bank was to enable use of the often flooded
area and thus lay the foundation for the construction of an important port
on the Vltava-Elbe waterway to Hamburg.

K zásadním změnám došlo ve 20. letech v souvislosti se schválenou regulací
holešovického meandru a následující úpravou rozsáhlého území mezi Holešovicemi, Karlínem a Libní, označovaného souhrnným názvem Maniny. Nákladný projekt zkrácení a přeložení toku Vltavy k holešovickému břehu měl
umožnit využití často zaplavovaného území, a položit tak základ vybudování
významného přístavu na Vltavsko-labské vodní cestě do Hamburku.
Na plochách uvolněných zasypáním sítě říčních ramen a připojením Rohanského ostrova ke Karlínu měla vzniknout přístavní překladiště, skladiště a
železniční nákladové nádraží. Od října 1923 do konce roku 1926 probíhaly
terénní práce, při kterých bylo průkopem holešovického poloostrova vytvořeno nové koryto řeky, jejíž řečiště se tak zkrátilo o 1100 metrů a zvětšila se
i odtoková rychlost vody.

REGULACE MANIN - JIŽNÍ POHLED / Regulation
Regulation of Maniny - view south

In the 1950s, the river channel of the former Karlín port was gradually filled
in, and, after five hundred years, this led to the demise of the group of islands
along the Karlín shore, consisting of the Rohanský, Kamenský, Papírnický and
Buriánka islands. Karlín was also more distant by several hundred metres
away from the river, which had accompanied it throughout its existence.

V 50. letech bylo říční rameno bývalého karlínského přístavu postupně zasypáno a po pěti stech letech existence tak definitivně zanikla i skupina ostrovů
při karlínském pobřeží, která se skládala z ostrova Rohanského, Kamenského,
Papírnického a Buriánky. Karlín se rovněž na několik stovek metrů vzdálil od
řeky, která jej neodmyslitelně provázela po celou dobu jeho existence.

Rohanský ostrov and Libeňský ostrov, as mentioned above, are no longer
islands in the true sense of the word. In the 1970s, Rohanský ostrov was becoming kind of a suburban area in the middle of the city. The Karlín railway
station and the railway line across Rohanský ostrov were closed down in the
1980s.

Rohanský a Libeňský ostrov, jak bylo výše zmíněno, již ostrovy v pravém slova
smyslu nejsou. Rohanský ostrov se v 70. letech 20. století stával jakousi periferií uprostřed města. V 80. letech zaniká Karlínské nádraží a železniční trať
přes Rohanský ostrov.

Poslední významnější proměnou území prošlo při povodních v roce 2002,
po nichž bylo zbouráno mnoho objektů na dnešních betonových plochách
kolem betonárky, kde byly nyní mapovány nejmladší porosty.
Území získalo své nynější rysy koncem 20. let 20. století, kdy byla řeka svedena do nového, umělého koryta pod nový Libeňský most. Původní řečiště, vedoucí na jih a jihozápad od řešené plochy pak bylo průběžně zasypáváno a v 60. letech zcela mizí. Téměř celé území, s výjimkou severního cípu
Libeňského ostrova tak vzniklo terénními úpravami a navážkami. Terén se
tak nachází 4 – 8 m nad hladinou řeky. Jedná se o nejvýznamnější faktor limitující stav biodiverzity a vývoj ekosystémů. Mezníkem v historii povodní
hlavního města Prahy jsou povodně v srpnu 2002. Kulminační průtok vody
ve Vltavě v Praze tehdy dosáhl v polovině srpna 2002 hodnoty 5 160 m3/s.
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A port transshipment yard, warehouse and a railway freight station were to
be built on the areas vacated by the backfilling of the river branch network
and the connection of Rohanský ostrov to Karlín. The field work was carried
out from October 1923 to the end of 1926, during which a new river channel
was created by the excavation of the Holešovice peninsula, thus shortening
the riverbed by 1,100 metres and increasing the water outflow velocity.
In the 1920s, the shoreline of the Petrská quarter in Nové Město was regulated, which led to the Vltava branch being blocked off in Těšnov by the Karlín
port, which was subsequently closed down. However, the plans to build a
large port and freight station on Maniny were abandoned after the Second
World War and the area that had been created remained unused.

Ve 20. letech bylo zregulováno pobřeží Petrské čtvrti na Novém Městě, čímž
došlo na Těšnově k zaslepení vltavského ramena s Karlínským přístavem, který byl posléze zrušen. Z plánů vybudovat na Maninách velký přístav a nákladové nádraží však po druhé světové válce sešlo a vzniklé území zůstalo
nevyužito.

Celé řešené území bylo v uplynulých 150 letech technicky upraveno. Klíčovým obdobím, které utvořilo dnešní ráz Pražského meandru, byla 20. léta 20.
století, kdy vzniká současné umělé koryto a Maninský ostrov (resp. západní
kosa Libeňského ostrova). Na Libeňském ostrově pak vzniká zahrádkářská kolonie. Severní polovina Libeňského ostrova je stavebními a terénními úpravami nejméně dotčené místo.

Regulation of the holešovice meander

REGULACE MANIN - SEVERNÍ POHLED / Regulation
Regulation of Maniny - view north

Technical modifications have been made to the entire area over the past
150 years. The key period that shaped the current character of the Prague
meander was the 1920s, when the current artificial channel and the Maniny
island (or the western scythe of Libeňský ostrov) were created. A colony of
allotment gardens is being built on Libeňský ostrov. The northern half of
Libeňský ostrov is the least affected by the construction and landscaping
work.
The area underwent the last major transformation during the 2002 floods,
after which many buildings were demolished on the present concrete areas
around the concrete plant, where the youngest vegetation has now been
mapped.
The area acquired its present features at the end of the 1920s, when
the river was diverted into a new, artificial channel under the new Libeň
bridge. The original riverbed running in the south and southwest of the
area was continuously filled in and disappeared completely in the 1960s.
Almost the entire area, with the exception of the northern tip of Libe island, was created by landscaping and backfilling. The terrain is then 4 - 8
m above the level of the river. This is the principle factor limiting biodiversity and the development of ecosystems. The floods of August 2002 were
a milestone in the history of flooding in Prague. The water flow in the
Vltava River in Prague peaked at 5 160 m3/s in mid-August 2002.
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2

SOUČASNÝ STAV

2. 1

ROHANSKÝ OSTROV

					

2

Current situation

2. 1.

Rohan Island

				

Rohanský ostrov byl kdysi vltavským ostrovem, dnes je tato část Karlína ostrovem jen podle názvu.

Rohanský ostrov was once an island in the Vltava River; today, this part of
Karlín is an island only in the name.

Rohanský ostrov byl dlouhá léta v podstatě černou skládkou, periferií uprostřed města. V době výstavby metra sloužil jako úložiště materiálu z výkopů.
V roce 1999 byly zahájeny rozsáhlé úklidové práce před plánovanou revitalizací oblasti.

For many years, Rohanský ostrov was essentially an illegal dumping ground,
a periphery in the middle of the city. At the time the metro was built, it
served as a place for storing material from the excavations. In 1999, extensive clean-up work began in advance of the planned revitalisation of the
area.

Řešené území je zásadně definováno řekou, která je vždy a pravidelně
přetvářela. Zároveň v blízkosti této rovinaté plochy vystupují pražské kopceVítkov s navazujícím hřebenem směrem na Jarov, trojský hřbet či Palmovecký vrch. Řešené území se tak významně projevuje i v dálkových pohledech
z poměrně rozsáhlého území Prahy.
Kromě toku Vltavy je území ovlivněno i vodním tokem zcela jiného měřítka
– Rokytkou.
Samotné řešené území lze rozdělit do tří celků – vltavský břeh s charakteristickými navigačními kameny s linií stromů (převážně topolů), travnatá
(luční) plocha s roztroušenými dřevinami a území zahrádkářské kolonie.
Převládající přírodnost území (mimo území kolonie) je s ohledem na okolní
rekreační plochy (parky, náměstí apod.) velmi cenná a unikátní – a to s ohledem na potřeby obyvatel i s ohledem na biodiverzitu a ochranu přírody.
Plochy navazující na území jsou kromě strany od řeky zastavěné (nebo zastavěné budou), proto je nutné kvalitní propojení s okolním městem.
Pilotním projektem, který odstartoval proměnu Karlína a Rohanského ostrova se stala výstavba objektu Danube House. Transformaci urychlily také
ničivé povodně v roce 2002. Severní břeh původního karlínského ramene
je postupně obestavován dalšími objekty, které mají v konečném důsledku
spojit historické centrum a Vysočany.
Ulice Rohanské nábřeží, která vede v původním korytu karlínského ramene,
dnes představuje především frekventovanou dopravní spojnicí centra města s jeho východní hranicí (37 000 aut/den v roce 2012).
V současné době řešené území Rohanského, Maninského a Libeňského ostrova představuje zajímavou mozaiku charakterů vegetace, která odpovídá
jeho stávajícímu rozmanitému využití (golfové hřiště až plochy ponechané
sukcesi).
Na připomínku téměř deseti tisíc odvezených zvonů za 2. světové války
bude umístěn na Rohanský ostrov jeden velký náhradní zvon s názvem
#9801. V současnosti na něm pracuje významná zvonařská dílna Grassmayr.
Vážit bude přesně 9 801 kilogramů, jedno kilo za každý umlčený zvon. Do
Česka by měl dorazit na konci léta. Umístěn by měl být na v novém parku
na Rohanském ostrově.

12

The area in question is fundamentally defined by the river, which has always
been reshaping it on a regular basis. At the same time, near this flat area
rise the hills of Prague - Vítkov with its adjacent ridge towards Jarov, Troja
Ridge and Palmovecký hill. The area in question is thus also clearly visible
when viewed from a distance from a relatively large area of Prague.
In addition to the Vltava River, the area is also influenced by a watercourse
of a completely different scale - the Rokytka River.
The area itself can be divided into three units - the Vltava River bank with its
characteristic navigation stones and lines of trees (mostly poplars), a grassy
(meadow) area with scattered trees, and the colony of garden allotments.
The surrounding recreational areas (parks, squares, etc.) make the prevailing naturalness of the area (outside the colony) highly valuable and unique
- both with regards to the needs of residents and also with respect to biodiversity and nature conservation.
The areas adjacent to the site are (or will be) built up, except on the river
side, so a good link with the surrounding city is necessary.
The pilot project that commanced the transformation of Karlín and Rohanský ostrov was the construction of the Danube House. The transformation
was also accelerated by the devastating floods in 2002. The northern bank
of the original Karlín branch is gradually being built up with other buildings,
which will ultimately connect the historical centre and Vysočany.
Rohanské nábřeží street, the street that runs along the original channel of
the Karlín branch, is today primarily a busy traffic link between the city center and its eastern border (37,000 cars/day in 2012).
Currently, the area of Rohanský ostrov, Maninský island and Libeňský island
forms an interesting mosaic of vegetation characters, which corresponds to
the diverse ways, in which it is currently used (from a golf course to areas
left to succession).
To commemorate the nearly 10,000 bells taken away during World War II,
one large substitute bell called #9801 will be placed on Rohanský ostrov. It
is currently being worked on by the renowned Grassmayr bell workshop.
It will weigh exactly 9,801 kilograms, one kilogram for each bell silenced.  
It should arrive in the Czech Republic at the end of the summer. It is to be
situated in the new park on Rohanský ostrov.
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2.2

LIBEŇSKÉ KOSY

2.2

Liběňské kosy

Západní Libeňská kosa - Maninský ostrov, východní Libeňská kosa - Libeňský
ostrov.

Western Libeňská kosa - Maninský ostrov, eastern Libeňská kosa - Libeňský
ostrov.

V současnosti prochází Libeňské kosy velkou proměnou. Budovy ve střední
části byly zbourány a dochází k úpravě terénu a také je zde kupen starý
stavební materiál, který je rozdělován na jednotlivé frakce. V severní části
je stále funkční loděnice. V jižní části ostrova jsou skladové budovy a autobazar. V budoucnu zde vznikne nový developerský projekt – Libeňské doky.
Prostory jsou pracovně rozděleny na JIH A, ulice Oltářová a okolí, kde již
bytové domy stojí, JIH B a lokalitu STŘED na poloostrově mezi loděničními
bazény. Měl by tu vzniknout centrální park a domy k bydlení se střešními zahradami, v jejichž přízemí by byla nákupní zóna, stejně jako administrativní
objekty. Nábřeží by měla lemovat nově vysazená zeleň a venkovní drobná
architektura.

Libeňské kosy is currently undergoing a major transformation. The buildings
in the central part have been demolished and the terrain is being landscaped, while old building material is piled up there and is being separated into
different fractions. In the northern part there is still a working shipyard. In
the southern part of the island there are warehouse buildings and a used
car lot. In the future, a new development project is to be built there - Libeňské doky. In terms of work, the areas are divided into SOUTH A, Oltářová
street and the surrounding area, where apartment buildings already stand,
SOUTH B, and CENTRE on the peninsula between the shipyard pools. There
should be a central park and apartment buildings with rooftop gardens,
with a shopping complex on the ground floor, as well as administrative buildings. The embankment should be lined with newly planted greenery and
small outdoor architecture.

V současnosti (2021) je v provozu řídicí systém protipovodňové technologie
v Libeňském přístavu.
Celá lokalita Libeňských doků leží uvnitř záplavového území Vltavy. V rámci
protipovodňových opatření byla těsně za severní hranicí zájmového území
provedena výstavba pevných ochranných hrází a výstavba protipovodňových vrat uzavírajících ústí Rokytky a vjezd do libeňského přístavu.
Zájmové území je situováno v pravobřežní části údolí Vltavy, detailní geomorfologie území byla v minulosti výrazně ovlivněna antropogenní činností. V současnosti zde Vltava vytváří tři slepá ramena, nejzápadnější z nich
probíhá již za západním okrajem zájmového území. Zbývající dvě ramena
pak od severu zasahují až do střední části zájmového území. Území mezi
nejzápadnějším ramenem a prostředním ramenem se nachází v oblasti Libeňského poloostrova. Při severovýchodním okraji zájmového území pak
probíhá koryto Rokytky. Na jihu je zájmové území omezeno Libeňským
mostem, na kterém stále fungují sklady a autobazar. Na východ přes vodu
je zahrádkářská osada a na sever cca 50 m od ostrova je PP Bílá skála.

V území je doposud aktivní provoz betonárny, po povodních zřízeného
golfového hřiště (s lodní restaurací) a areál tenisových kurtů. Novou páteří, která je příkladem kvalitní aktivace rozsáhlých brownfields je stezka
s cyklotrasou A2, vybudovaná společně s protipovodňovou ochranou.
Chybí zde však hustější síť cest, která by zpřístupnila břehy Vltavy a lépe
vázala území na současnou zástavbu Libně a Karlína. Velkou hodnotou
území je rozlehlá nivní krajina, která je vlivem navážek a regulace nefunkční.
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Currently (2021) the flood protection control system in Libeň port is in operation.
The entire Libeňské doky site lies within the floodplain of the Vltava River.
As part of the flood protection measures, fixed protective dykes and flood
gates closing the mouth of the Rokytka River and the entrance to Libeň port
were constructed just beyond the northern border of the area in question.
The area in question is situated on the right bank of the Vltava valley; the
detailed geomorphology of the area has been significantly influenced by
anthropogenic activities in the past. At present, the Vltava consists of three
blind branches, the westernmost of which runs beyond the western edge
of the area in question. The other two branches extend from the north into
the central part of the area. The territory between the westernmost and
middle branches is located in the Libeň peninsula. The Rokytka River runs
along the northeastern edge of the area. In the south, the area is bounded
by the Libeň Bridge, on which warehouses and a used car lot still operate. To
the east across the water there are allotments, while the Bílá skála nature
reserve list roughly 50 m to the north of the island.

There is still an active concrete plant in the area, as well as a golf course
(with a boat restaurant) that was created after the floods, and a tennis
court complex. The new main thoroughfare, which is an example of the
successful activation of extensive brownfield land, is the A2 cycle route, built together with the flood protection system. However, there is no
denser network of roads that provide access to the banks of the Vltava
and a better link from the area to the current development of Libeň and
Karlín. One highly valuable feature of the area is the vast alluvial landscape, which is not functional due to sedimentation and regulation.
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3.1

KONTEXT ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ / Context of the wider territory

TĚŠNOV
/ Tesnov

BUBENSKÉ
NÁBŘEŽÍ
/ Bubenské
waterfront

OSTROV
ŠTVANICE
/ Štvanice
Island

KOSTEL
SV. CYRILA A
METODĚJE
/ Church
St. Cyril and
Methodius

CYKLOSTEZKA A2
/ Cycle path A2

A - VÝCHODNÍ POHLED - PŘES MOSTY / East view - over bridges
HOLEŠOVICE
/ Holesovice

NEGRELLIHO
VIADUKT
/ Negrelliho
viaduct

ROHANSKÝ
OSTROV
/ Rohan Island

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK VÍTKOV
/ Vítkov hill
NA VÍTKOVĚ
/ National monument
in Vítkov

ŽIŽKOVSKÁ TELEVIZNÍ VĚŽ
/ Žižkov television tower

REJD ŠTVANICE
/ Štvanice water
channel

HLÁVKŮV MOST
/ Hlávka bridge

B – JIHOZÁPADNÍ POHLED – BETONÁRKA – ZÁPADNÍ PLOCHA – OSTROV ŠTVANICE – PRAŽSKÁ TRŽNICE
/SSouthwest view - concrete plant - western area - Štvanice island - Prague market
BETONÁRKA
/ Concrete plant

KREJCÁREK
/ Krejcárek
forest

CYKLOSTEZKA
A2 / Cycle path A2

KŘIŽÍKOVA
/ Krizikova
metro

VÍTKOV
/ Vítkov hill

KOSTEL
SV. CYRILA A
METODĚJE
/ Church
St. Cyril and
Methodius

PŘÍSTAV 186
00 / PŘÍSTAV
186 00

OSTROV ŠTVANICE
/ Štvanice Island

PETŘÍN
/ Petřín

NEGRELLIHO
VIADUKT
/ Negrelliho
viaduct

TĚŠNOV
/ Tesnov

TRŽNICE
HOLEŠOVICE
/ The market
Holešovice

BUBENSKÉ
NÁBŘEŽÍ
/ Bubenské
waterfront

PŘÍVOZ
/ Ferry stop
PŘÍVOZ
/ Ferry stop

PŘÍVOZ
/ Ferry stop
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3.1

KONTEXT ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ / Context of the wider territory

C - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED - PŘES „MĚSTSKOU DŽUNGLI / Northeast view - through the "Urban Jungle”
BULOVKA
/ Bulovka

MARINA
ISLAND
/ Marina
Island

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
KOLONOIE POD
KORÁBEM
/ Gardening Colony
Pod Korábem

LIBEŇSKY
MOST
/ Libeň bridge

MANINSKÝ
OSTROV
/ Maniny Island

LIBEŇSKÝ
OSTROV
/ Libeň Island

DOCK - RIVER
WATCH BYTOVÉ
DOMY / Dock River Watch residential houses

BŘEHOVÁ
LINIE TOPOLY
/ Shore line
- Poplars

DOCK kancelářská čtvrť
/ Dock office

district

„MĚSTSKÁ
DŽUNGLE“
/ "Urban
Jungle”

CYKLOSTEZKA
A2 / Cycle path
A2

KAUFLAND
/ kaufland

HOLEŠOVICE
/ Holešovice

VÝSTAVIŠTĚ
/ Výstaviště

PALMOVKA
/ Palmovka

GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ / Golf
course

D - JIHOZÁPADNÍ POHLED – PŘES „MĚSTSKOU DŽUNGLI“ NA CENTRUM PRAHY
/ Southwest view - through the "Urban Jungle” to the center of Prague
KOSTEL
SV. CYRILA A
METODĚJE
/Church
St. Cyril and
Methodius

KARLÍNKSÉ
NÁMĚSTÍ
/ Karlin
square

CYKLOSTEZKA
A2 / Cycle path
A2

PORT
KAROLÍNA
/ Port Karolina

PETŘÍN
/ Petrin

OSTROV
ŠTVANICE
/ Štvanice
Island

NEGRELLIHO
VIADUKT
/ Negrelliho
viaduct

BUBENSKÉ
NÁBŘEŽÍ
/ Bubenské
waterfront

SILO
/ Silo

NÁPLAVKA
HOLEŠOVICE
/ Snap Holešovice

TROJA
/ Troja

BETONÁRKA
/ Concrete plant

DOČASNÁ
ZELEŇ
/ Temporary green
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CYKLOKROS
/ cyclocross
„MĚSTSKÁ
DŽUNGLE“
/ "Urban
Jungle”

GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ / Golf
course
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3.1

KONTEXT ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ / Context of the wider territory

E – SEVERNÍ POHLED – PŘES LIBEŇSKÝ MOST / North view - over Libeň bridge

Nejvyšší kontrolní
ústav /
Supreme Audit
Institution

LIBEŇSKY
MOST
/ Libeň bridge

MARINA
ISLAND
/ Marina
Island

Bílá skála

/ Bílá skála
- protected
area

MANINSKÝ
OSTROV
/ Maniny
Island

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
KOLONOIE POD
KORÁBEM
/ Gardening Colony
Pod Korábem

LIBEŇSKÝ
OSTROV
/ Libeň Island

DOCK - RIVER
WATCH BYTOVÉ
DOMY / Dock River Watch residential houses

PROSEK
/ Prosek

DOCK KANCELÁŘSKÁ ČTVRŤ
/ Dock office

district

CYKLOSTEZKA
A2 / Cycle path
A2

PALMOVKA
/ Palmovka

GOLFOVÉ
HŘIŠTĚ / Golf
course

F – JIŽNÍ POHLED – PŘES LIBEŇSKÉ KOSY / South view - over Libeňské kosy
NA KOŠINCE
/ Na košince

POVLTAVSKÁ
PROMENÁDA
/ Vltava riverbank
promenade

Thomayerova
sady

/ Thomayerovy
sady park

ROKYTKA MARINA
/ Rokytka
LIBEŇ
stream
/ Marina
Libeň

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
KOLONOIE
/ Gardening
Colony

LIBEŇSKY
MOST
/ Libeň bridge

ŽIŽKOVSKÁ TELE- LIGHTHOUSE
VIZNÍ VĚŽ
TOWERS
/
Žižkov
television
/
Lighthouse
VÍTKOV
tower
Towers
/ VÍTKOV

MANINSKÝ
OSTROV
/ Maniny
Island

HOLEŠOVICKÁ
KOSA
/ Holesovice
kosa

LIBEŇSKÝ OSTROV
/ Libeň Island
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Slalomový kanál Štvanice (tréninkový vodácký kanál – mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem / Štvanice slalom course
(training course - between Hlávkův bridge and the Negrelli Viaduct

Východní pohled na Negrelliho viadukt s břehovou vegetací (v pozadí ostrov Štvanice) / Eastern view of the Negrelli Viaduct with
riparian vegetation (Štvanice island in the background)

Východní pohled po proudu Vltavy (vlevo – ostrov Štvanice / Eastern view downstream of Vltava (on the left – Štvanice island

Severozápadní pohled přes špici ostrovu Štvanice na Bubenské nábřeží / Northwest view over the tip of Štvanice island to Bubenské
nábřeží

3.2

BŘEHOVÁ NAVIGACE / KARLÍNSKÝ LUH

3.2

Shore navigation / Karlín meadow

Výrazně uměle upravený vltavský břeh bez litorální zóny, s dolním ka- Distinctly artificially modified bank of the Vltava with no littoral zone,
menným stupněm (kudy vede příbřežní pěšinka) a s jen rudimentárně with a lower stone step (where the riverside path leads) and only rudivyvinutou příbřežní vegetací. Horní lem břehu broubí linie nahusto mentary riparian vegetation. The upper edge of the bank is lined with
vysázených topolů bílých (Populus alba “Pyramidalis”).
a line of densely planted white poplars (Populus alba „Pyramidalis“).

Břehová navigace s přístupovým schodištěm a břehovými kameny (pravá strana - ostrov Štvanice) / Shore navigation with an access
staircase and stones on the shore (right-hand side - Štvanice island)

Výška umělého břehu je tu nejvyšší z celé zájmové oblasti, a díky The artificial bank is at its highest in the whole area, which makes it
tomu nelze ani s nadsázkou mluvit o skutečném, funkčním luhu, ale
impossible to describe in any way as a real, functional meadow; it is
spíš jen o jeho nefunkční nápodobě, neboť hladina spodní vody je zde
more of a non-functional imitation, as the groundwater level is pronejspíš velmi nízko.
bably very low here.
Klíčový úsek lužní krajiny, který propojuje krajinu Rohanského ostrova
A key stretch of floodplain landscape linking the landscape of Rohans cestou na centrum města. Časté jsou průhledy na pražské centrum,
svah je však díky značnému sklonu a ruderálnímu charakteru téměř ský ostrov with the road to the city centre. There are frequent views of
“mrtvý”. Součástí jakékoliv revitalizace by měla být i úprava břehu tak, the centre of Prague, but the slope is almost „dead“ due to its steep
aby byl alespoň částečně obnoven jeho setřený lužní charakter.
slope and ruderal character. Any revitalization project should also include the modification of the bank to restore at least part of its former
floodplain character.
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Bar Maják s posezením / Maják bar with seating

Průhledy přes ostrov Štvanice na Bubenské nábřeží / Views across Štvanice island to Bubenské nábřeží

Divadlo Ruderál podle návrhu studia 22:22. Horizont podia tvoří výhled na Vltavu a Holešovice / Theatre Ruderál as degined by
22:22 architekti s.r.o. The horizon of the stage is a view of the Vltava River and Holešovice

3.3

PŘÍSTAV 186 00

Přístav 186 00

Různorodě využité rekreační plochy v okolí venkovního baru s
posezením a malým hřištěm. Většinu prostoru tvoří spontánní
nálety hybridních topolů a akátů.

Various recreational areas surround an outdoor bar with seating
and a small playground. Most of the space is taken up by spontaneous self-seeded hybrid poplars and acacia trees.

Lužní dynamiku toto území nemá, neboť je velmi vysoko nad
hladinou řeky. Jeho vysoká hodnota však spočívá v organickém
designu prostranství a je ukázkovým využitím ruderální vegetace
pro tvorbu relativně pestré krajiny i oblíbeného místa.

This area has no floodplain dynamics as it is very high above the
river level. However, what makes it so valuable is the organic design of the space, and it is a fine example of the use of ruderal
vegetation to create a relatively varied landscape and a popular
place.

Krajinný kontext: podobných topolových náletů je v celém řešeném území hodně a toto místo může hezky posloužit jako ukázka
citlivého a jednoduchého využití.
Významným atributem je neformálnost a otevřenost prostoru s
množstvím zákoutí a pohledových os přes ostrov Štvanice na levý
břeh Vltavy.
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3.3

Landscape context: there are many similar self-seeded poplar
stands throughout the area and this site can serve as a good
example of the sensitive and simple use of the territory.
One important attribute is the informality and openness of the
space, with many nooks and crannies and axes of views from
across the Štvanice island to the left bank of the Vltava River.  
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Východní pohled  směrem k betonárce / Eastern view towards the concrete plant

Východní pohled  / Eastern view

3.4
PŘÍVOZ P7 – EHOL KA – Přívoz P7: Pražská tržnice – Ostrov Štvanice – Rohanský ostrov. Přívoz se sezonním provozem (duben - říjen). V současné době významné dopravní propojení. Po dokončení stavby Štvanické lávky bude zrušen.

3.4
Ferry - EHOL KA – P7 Ferry: Prague Market - Štvanice island - Rohanský ostrov. Seasonal ferry (April - October). Currently a
major transport link. It will be closed after the construction of the Štvanice footbridge is completed.

Oblast přívozu mimo vegetční období. Významné optickým propojením na Bubenské nábřeží / Ferry area outside the vegetation
period. Important optical connection to Bubenské nábřeží
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Ochranný val betonárky z jihu – pohled z cyklostezky A2  / Protective wall of the concrete plant from the south - view from the A2
cycle path

Přístup k přístavišti / Dock access

3.5

BETONÁRKA A JEJÍ OKOLÍ

3.5

Concrete plant and its surroundings

3.5.1

BETONÁRKA

3.5.1

Concrete plant

Pohled severozápadním směrem – Betonárka – přístaviště / View to the northwest – Concrete plant - wharf

Západní pohled / Western view
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Jihozápadní pohled – vpravo sila / Southwest view – silos on the right
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Východní pohled  / Eastern view

3.5.2

ZÁPADNÍ OKRAJ BETONÁRKY

3.5.2

Western area

Extenzivně využívané a renaturované zpevněné plochy.

Extensively used and renatured paved areas.

Dále po proudu převažují vybetonované velkorysé plochy. Přírodní prvky sestávají z neudržovaného pásu zeleně, jehož kostru
tvoří staré liniové výsadby topolů na zpevněném břehu Vltavy.
Za hodnotné lze považovat samotný proces renaturace těchto
ploch.

Large concrete areas are predominantly further downstream.
The natural features consisting of an unmaintained green belt,
the core of which consists of old lines of poplars on the paved
bank of the Vltava River. The very  renaturation of these areas
can be considered valuable.

Topolová “savana” s plochami holého betonu i poměrně zapojené vegetace. Zajímavá je rozrůstající se populace ozdobnice
čínské a komule Davidovy, cenná je také pruhovitá struktura betonu a ruderální vegetace. Místy se vytváří masivní louže a tehdy
je využívá vodní ptactvo.

Poplar „savanna“ with areas of bare concrete and relatively continuous vegetation. What is interesting is the growing Chinese
silver grass and summer lilac population, the striped structure of
the concrete, and the ruderal vegetation is also valuable. Large
puddles form in places, which are used by water birds.

krajinný kontext: přímo navazuje na pás vegetace okolo betonárky, odkud se sem šíří dekorativní druhy, pěstované na její
“předzahrádce”. Na druhou stranu navazuje na areál Přístavu
18600, kde se zahušťuje a více zarůstá topoly. Poměrně hodnotné území, hlavně pro jeho otevřený charakter.

Landscape context: It is directly connected to the belt of vegetation around the concrete plant, from where decorative species
grow in it’s „front garden“. On the other hand, it connects to
the Přístav 18600 complex, where it gets denser and more overgrown with poplars. This area is relatively valuable mainly for its
open characteristics.

Pohled jižním smětem k ulici Křižíkova / View from the southern side towards Křižíkova street

Pohled severozápadním smětem – betonová plocha se solitérními dřevinami / View through the northwestern rubbish – concrete
area with solitary trees
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Pohled severozápadním směrem z cyklostezky A2  / View in a northwest direction from the A2 cycle path

Pohled severovýchodním směrem z cyklostezky A2 – v pohledu břehová linie s topoly / View in the northeast direction from the A2
cycle path – in view the shore line with poplars

Betonová pláň v letních měsících / Concrete plain in the summer

Severovýchodní pohled z cyklostezky A2 na betonárnu s nejbližším prostorem a vyvýšenými betonovými panely
/ North-east view from the A2 cycle path of the concrete plant with the closest area and raised concrete panels

Pohled severním směrem / View to the north
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Pohled severovýchodním směrem z cyklostezkay A2 – vlevo ochranný val betonárny / View in a northeast direction from the A2
cycle path – on the left the protective wall of the concrete plant

Pohled jihovýchodním směrem z cyklostezky A2 – příjezd k betonárce / View in a southeast direction from the A2 cycle path –
approach to the concrete plant

3.5.3
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VÝCHODNÍ PLOCHA

3.5.3

Eastern area

Extenzivně využívané plochy.

Extensively used areas.

Nejbližší okolí betonárky - převažují vybetonované
velkorysé plochy. Přírodní prvky sestávají z neudržovaného pásu zeleně. Kostru tvoří staré liniové výsadby topolů na zpevněném břehu Vltavy.

Similar to the western area, the immediate surroundings of the concrete plant are predominantly large
concreted areas. The natural features consist of an
unmaintained green belt. The core consists of old lines of poplars on the paved bank of the Vltava River.
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Pohled severozápadním směrem / View towards the northwest

Pohled severozápadním směrem / View towards the northwest

3.6

„MĚSTSKÁ DIVOČINA“

3.6

„Urban wilderness“

3.6.1

BETONOVÁ DIVOČINA

3.6.1

Concrete wilderness

Oblast mezi betonárkou a golfovým hřištěm - „betonová divočina“. Divoká a neformální příroda, unikátní charakter porostu i
přítomnost bohatší fauny a flory.
Betonové plochy se skupinkami pionýrských dřevin, periodickými
jezírky a častými ploškami iniciálních sukcesních stadií je překvapivě pestrým a hodnotným biotopem.
opuštěné industriální plochy se vyskytují v celém řešeném území, tato má však díky rozvolněnému, parkovému charakteru a
vysoké diversitě mikrobiotopů, výsadní postavení jednoho z nejzajímavějších brownfields v celém řešeném území.

Pohled jihovýchodním směrem / View to the southeast

The area between the concrete plant and the golf course - a „concrete wilderness“, is wild with an informal nature. The unique
character of the vegetation with the presence of richer fauna and
flora are present.  
These concrete areas with groups of pioneer trees, occasional
pools and numerous areas of initial successional stages form a
surprisingly diverse and valuable habitat.
There are abandoned industrial sites throughout the entire area,
but this one holds a privileged position as one of the most interesting brownfields in the entire area, due to its open, park-like
character and its high diversity of micro-biotopes.

Pohled jižním směrem / View to the south
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Strukturně jeden z nejcennějších biotopů v území / Structurally, one of the most valuable biotopes in the area

Pohled severozápadním směrem – přes cyklokros / View towards the northwest – through cyclocross

„Městská džungle“ – střídání otevřených ploch s porosty křovin a bohatým lučním společenstvem.

3.6.2

RUDERÁLNÍ PLOCHY (CYKLOKROS ,..)

Rané sukcesní plochy s nálety dřevin.
Ruderální plochy, náletová vegetace. Plocha tvoří funkční celek s cyklokrosovým areálem. Dvě souvislejší plochy,
které se vyznačují malou až velmi malou pokryvností
přítomné vegetace. Prostor má podobu rovných a dosti utužených ploch. Jedná se o přechody mezi permanentně narušovaným terénem cyklokrosového areálu a
zarůstajícími územím. Dochází zde k rozvoji vegetace na
zpevněných plochách betonu a v suti. V prostoru cyklokrosové dráhy je vytvořeno množství terénních nerovností.
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3.6.2

Ruderal areas (Cyclo-cross,,..)

Early successional areas with self-seeded trees. Ruderal
areas, self-seeded vegetation.
The area forms a functional unit with a cyclo-cross site.
Two more continuous areas, with little to very little vegetation cover. The space takes the form of flat and rather
compacted surfaces. These are transitions between the
permanently disturbed terrain of the cyclo-cross site and
the overgrown areas. Vegetation is developing on the
paved concrete areas and in the rubble. There is a lot of
uneven terrain around the cyclo-cross track.
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Pohled jihozápadním směrem – uměle upravený vltavský břeh s dolním kamenným stupněm / View to the southwest  – artificially
modified bank of the Vltava with a lower stone step

Pohled severovýchodním směrem – na horizontu Lighthouse Towers / View towards the northeast – on the horizon Lighthouse
Towers
3.7

VÝHLEDY NA ŘEKU

Prostor v blízkém kontaktu s břehovou linií. Staré
břehové porosty, které jsou přítomny na většině
délky současného toku. Dřeviny jsou umístěny přímo v prostoru středně zachovalého umělého opevnění koryta a sestávají převážně z topolů. Možnost
přímého přístupu k břehové linii.

3.7

Views of the river

The area is in close contact with the shoreline. Old
riparian vegetation follows most of the current watercourse. There are trees directly in the moderately well-preserved artificial channel fortification,
mainly poplars. Direct access to the shoreline is
possible.

Pohled severovýchodním směrem / View in the northeast direction
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Pohled přes dřeviny na Lighthouse towers / View through the trees to the Lighthouse towers

Kultivovaný volný prostor s výhledy na řeku u areálu golfového hřiště
/ Cultivated open space with views of the river by the golf course

44

45

Pohled z cyklostezky severozápadním směrem přes golfové hřiště � View from the bike path in a northwest direction across the golf
course

Pohled jihozápadním směrem z cyklostezky A2 / View to the southwest from the A2 cycle path

Pohled severopzápadním směrem přes golfové hřiště � View in the northwest direction across the golf course
3.8

Pohled jižním směrem od mostu � View south from the bridge
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AREÁL GOLFU

3.8

Golf complex

Kultivovaný prostor, funkční areál

Cultivated space, functional area.

Přítomnost kultivované zeleně včetně vzrostlých stromů.
Významným prvkem je vizuální otevřenost s množstvím
výhledů na město. Plocha vykazuje ekologické hodnoty
pouze v okrajových částech. Samotné golfové hřiště je
v podstatě sterilní. Porosty reprezentují převážně staré
vzrostlé topoly, bez podrostu. Vzrostlé stromy mají významnou krajinotvornou funkci.

Cultivated greenery, including mature trees. One significant element is that the area is visually open, offering a
plethora of views of the city. The area is of ecological value only at the periphery. The golf course itself is essentially sterile. The stands are mostly old mature poplars,
with no undergrowth. Mature trees play an important
role in shaping the landscape.

Pohled severním směrem z cyklostezky A2 / View in a northern direction from the A2 cycle path
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Pohled jižním směrem z cyklostezky A2 – vlevo plánovaná výstavba Rohan City  / View to the south from the A2 cycle path – the
planned development of Rohan City on the left

3.9

MĚSTSKÉ ROZHRANÍ PARKU – CYKLOSTEZKA A2 –  sousedící s „Městskou džunglí“
/ Urban interface of the park – Cycle path A2 - adjacent to the „Urban jungle“.

Téměř homogenní plocha s hustým, sukcesním porostem / An almost homogeneous area with dense, successional vegetation

Pohled jižním směrem / View to the south
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Pohled západním směrem – vlevo – výstavba Rohan City/ View to the west – left – construction of Rohan City

Pohled severním směrem – na horizontu Vítkov / View to the north – Vítkov hill on the horizon

Pohled severním směrem – přístup z cyklostezky A2 k Vltavě (přes „Městskou džunglí“) / View to the north – access from the A2
cycle path to the Vltava (through the „Urban Jungle“)

Přístup z cyklostezky A2 k Vltavě / Access from the A2 cycle path to Vltava
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Severní pohled – cyklostezka A2  – vpravo centrum Loreto / North view - cycle path A2 - on the right Loreto center

Pohled severním směrem od mostu – Libeňské soumostí / View north from the bridge – Libeň bridges

Pohled jihozápadním směrem – Ateliér Jana Loudy / View to the southwest – Jan Lauda studio

Pohled jihozápadním směrem – otevřená krajina částečně obehnaná plotem / View to the southwest – open landscape partially
surrounded by a fence

3.10

LIBEŇSKÉ SOUMOSTÍ

Libeň bridges

Fragment “udržovaných brownfieldů”.

Fragment of „maintained brownfields“.

3.11

LIBEŇSKÉ KOSY

3.11

LIbeňské kosy

3.11.1

LIBEŇSKÝ OSTROV (ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE)

3.11.1

LIbeňský ostrov (allotment gardens)

Plocha Libeňského ostrova je pokryta převážně zahrádkářskou kolonií, která tvoří uzavřený prostor bez možného přístupu veřejnosti. Esteticky nejvýznamnější je západní břehový porost.
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3.10

The area of Libeňský ostrov is mostly covered by allotment
gardens, which form an enclosed space with no public access. The vegetation on the western bank is the most aesthetically significant.
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Pohled severozápadním směrem od zdymadla Marina Libeň – vpravo – Thomayerov sady / View in the northwest direction from the
Marina Libeň lock - right - Thomayerov sady

Pohled z levého břehu Libeňského ostrova na pravý břeh Maninského ostrova / View from the left bank of Libeň Island to the right
bank of Maniny Island

Cesta při pravém břehu Libeňského ostrova – vlevo – zahrádkářská kolonie / The path along the right bank of Libeňský ostrov - left gardener‘s colony

Nepřístupná část levého břehu Libeňského ostrova / The inaccessible part of the left bank of Libeň Island
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Západní pohled podél tramvajových kolejí směr Maniny  / Western view along the tram tracks in the direction of Maniny

Pohled severním směrem na Maninský ostrov  / View northwards to the Maniny island
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3.11.2 MANINSKÝ OSTROV (AUTOSERVIS,...)

				
3.11.2 Maninský ostrov (car service station,…)

Plocha Maninského ostrova je pokryta průmyslovými,
skladovacími a obchodními areály. Biologicky i esteticky hodnotné jsou zde převážně břehové porosty. Zpevněné plochy a vnitřní část ostrova má jen velmi malou
estetickou hodnotu.

The area of Maninský ostrov is covered with industrial,
storage and commercial complexes. It is mainly the riparian vegetation that is of ecological and aesthetic
value. The paved areas and the inner part of the island
have very little aesthetic value.
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Severní pohled z Libeňského mostu – vlevo – Marina Island / North view from the Libeň Bridge - left - Marina Island

Jižní pohled z Libeňského mostu – vlevo – Rohanský ostrov / Southern view from the Libeň bridge – left – Rohan Island

Jižní pohled z Libeňského mostu – přístupová alej u golfového hřiště /  Southern view from the Libeň bridge – access alley by the golf
course
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ROZBORY ÚZEMÍ (PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ÚSES)
/ Analyses of the area (natural conditions and territorial system
of ecological stability) 					

4.1
KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA
		/ Climatic characteristics		
4.2
GEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ (GEORELIÉF A GEOLOGIE)
		/ Geological assessment of the area (georelief and geology)
4.3
PEDOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ
		/ Pedological assessment of the area
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4

ROZBORY ÚZEMÍ (PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ÚSES)

4.1

KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA

Celý areál se nachází v oblasti klimatického regionu 2 - teplý, mírně suchý, který je rozšířen převážně ve středních Čechách. Tento region se vyznačuje průměrnou roční teplotou 8-9 °C a průměrným úhrnem srážek kolem 500-600
mm. Pravděpodobnost suchých vegetačních období se udává mezi 20-30.
4.2

GEOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ (GEORELIÉF A GEOLOGIE)

Geomorfologicky území náleží k okrsku Pražská kotlina a rozkládá se v ploché
nivě v nadmořské výšce 177 – 190 m (CZUDEK 1972). Podloží je tvořeno antropogenními navážkami na kvartérních fluviálních sedimentech (ČGS 2020).
Velice rozmanitý a členitý povrch pražské kotliny je dílem erozní a sedimentační činnosti Vltavy a jejích přítoků. Dnešní tok Vltavy lemuje 9 stupňovitě
uložených teras.
Území dnešního Karlína, Holešovic a Libně se nachází na terase Maninské (190
m. n. m), která vznikla v poslední době ledové, před 10 000 lety. Jedná se o
nejmladší terasu a tím i nejnižší, její povrch leží ve výšce přibližně do 10 metrů
nad dnešní hladinou Vltavy.
V blízkosti této rovinaté plochy vystupují pražské kopce - Vítkov s navazujícím
hřebenem směrem na Jarov, trojský hřbet či Palmovecký vrch. Řešené území
se tak významně projevuje i v dálkových pohledech z poměrně rozsáhlého
území Prahy.
Na území Karlína se zlom mezi terasami táhne při úpatí Vítkova a posloužil
jako násep pro železniční trať. Nad ním se zdvihá Vítkov (260 m. n. m), tvořen výrazným hřbetem odolných skaleckých křemenců, vybíhajícím k západu
v délce asi 1700 metrů a zvedajícím se nad rovinou Karlína prudkým svahem
asi 80 metrů vysokým.
Ve 4. a 5. století našeho letopočtu již byla Vltava ve svém dnešním korytě a
území holešovického meandru bylo jejím inundačním pásmem. Vltava se zde
během častých záplav pravidelně rozlévala, měnila neustále své řečiště rozdělené na ramena, a z písčitých naplavenin vytvářela nové skupiny ostrovů.
Jejich počet, tvar a poloha se měnily během každé větší povodně, kdy mnohé
ostrovy vznikaly i zanikaly. Z důvodu častých záplav tak nebyla bažinatá a značně nestabilní krajina holešovického meandru po dlouhá staletí osídlena.
Rozsáhlá rovina o rozloze asi 200 ha mezi řekou a vrchem Vítkovem, tedy území dnešního Karlína, však byla velice výhodná pro rozvoj zemědělství. Díky
pravidelně se opakujícím záplavám vrstvy písku a jílu pokrývala velká vrstva
naplavenin, takže zdejší půda byla velice úrodná.
Vltavská kotlina je v pražském meandru tvořena jedenácti říčními terasami,
které vznikaly v období střídání dob ledových a meziledových, kdy se proud
řeky měnil od divoké erozivní až po klidnou sedimentační. Od poslední doby
ledové v úseku, kde se nachází Rohanský ostrov, bylo řekou uloženo 8-10
m sedimentárních zemin, ve kterých se volně vyvíjí přirozené koryto řeky.
https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=ig_mapy
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4

Analyses of the area (Natural conditions and territorial
system of ecological stability)

4.1

Climatic characteristics

The entire area is located in climatic region 2 - warm, moderately dry, which
is widespread mainly in Central Bohemia. This region is characterised by an
average annual temperature of 8-9 °C and an average rainfall of around 500600 mm. The probability of dry vegetation periods is given as between 20-30.
4.2

Geological assessment of the area (georelief and geology)

In geomorphological terms, the area is part of the Prague Basin district and
lies in a flat floodplain at an altitude of 177-190 m (CZUDEK 1972). The subsoil
is formed by anthropogenic deposits on Quaternary fluvial sediments (ČGS
2020).
The highly diverse and rugged surface of the Prague basin is the result of erosion and the sedimentation of the Vltava and its tributaries. The course of the
Vltava River today is lined with 9 stepped terraces.
The territory of present-day Karlín, Holešovice, and Libeň is located on the Maniny terrace (190 m above sea level), which was formed during the last ice age
10,000 years ago. This is the youngest terrace and thus the lowest; its surface
is approximately 10 metres above the present level of the Vltava River.
Some of Prague’s hills rise up in the vicinity of this flat area - Vítkov with the
adjacent ridge towards Jarov, Troja Ridge, and Palmovecký vrch hill. The area
in question is also clearly visible when viewed from a distance from the relatively large part of Prague.
In the territory of Karlín, the break between the terraces stretches at the foot
of Vítkov and serves as the embankment for the railway line. Above it Vítkov rises 260 m above sea level, formed by a distinctive ridge of durable rock
quartzite, running westwards for roughly 1700 m and rising above the plain of
Karlín up a steep slope of about 80 m.
In the 4th and 5th centuries AD, the Vltava was already in its current channel and the area of the Holešovice meander was its inundation zone. During
frequent floods, the Vltava River regularly spilled over, constantly changing its
course, branching out, and creating new groups of islands from the sandy silt.
The number, shape and location of these islands changed during each major
flood, with many appearing and disappearing. Due to frequent flooding, the
marshy and highly unstable landscape of the Holešovice meander was not
inhabited for many centuries.
However, the vast plain, covering roughly 200 hectares between the river and
Vítkov hill, i.e. what is now Karlín, was very favourable for the development of
agriculture. Due to the periodic flooding, layers of sand and clay were covered
by a thick layer of silt, making the local soil very fertile.
The Vltava basin in the Prague meander is made up of eleven river terraces, which were formed during the alternation of ice ages and interglacial
periods, when the river changed from a wild erosive flow to a calm sedimentary one. Since the last ice age, 8-10 m of sedimentary soils have been
deposited by the river in the stretch containing Rohanský ostrov, in which
the natural river channel is free to develop.
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4.3

4.3

PEDOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ  

Na území se nachází antropozem urbánní na antropogenních substrátech.
Jedná se o půdu vytvářenou či vytvořenou z člověkem nakupených substrátů
získaných při těžební a stavební činnosti. Charakter půd je dán jednak vlastnostmi původního materiálu, jednak antropogenním vrstvením či mísením
materiálu. Při březích se nachází nivní půda.
půdní jednotky:
- Xž - antropogenní půda zavážková - půdotvorné substráty tvoří zavážky
- N - nivní půda - půdotvorné substráty tvoří nivní uloženiny nekarbonátové
střední
4.4

ZHODNOCENÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ  

V území proběhlo několik výzkumů, které se zaměřovaly na kontaminaci půdy
a ekologickou zátěž. Místní šetření probíhalo v místech současného Přístavu
186 00, Betonárny Metrostav, „městské divočiny“ a Brownfieldu Libeňský ostrov.
Těšnovská společnost s.r.o. (květen 2021)
Záplavové území - ano
Existence analýzy rizik - ano
Typ lokality - kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita
Charakteristika kontaminované lokality:
Zájmové území se nachází v severní části Rohanského ostrova. V minulosti
sloužilo jako odstavná plocha pro železnici, nákladové nádraží a později jako
mechanizační středisko Českých drah. Využití území se negativně projevilo
kontaminací horninového prostředí, zjištěnou v roce 1994 v rámci ekologického auditu (Vučka 1994). Pro posouzení aktuální míry znečištění a jeho vztahu
k sousedním pozemkům byl proveden předsanační doprůzkum. V areálu Těšnovské společnosti, s.r.o. byla prokázána kontaminace horninového prostředí
ropnými látkami a alifatickými chlorovanými uhlovodíky (Vučka 1994, Hankus
2004). S ohledem na výsledky průzkumných prací a budoucí využití zájmového území byla provedena sanace zemin „ex situ“. V současnosti (2021) je
na lokalitě sportovní centrum, bar Maják, WC aodpočinkové plochy v zeleni.
Ekologická smlouva č. 0216/01/01 byla ukončena v roce 2005.
Kontaminace		
Povrchové vody		
Podzemní vody		
Zeminy			

Typ				
Kontaminace nezjištěna		
ClU, NEL			
ClU, NEL			

Významnost
-0méně než Xb
méně než Xb

Betonárna Metrostav - Rohanský ostrov (28972 m2) (datum: září 2021)
Záplavové území

- ne

Kontaminace potvrzena, nereprezentuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor
s legislativou, není však vyloučena možnost dalšího šíření kontaminace nebo
negativní ovlivnění současného využívaní krajiny doporučení postup - nutný
další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase.
Zájmová oblast se nachází v prostoru Rohanského ostrova v Praze 8 - Karlíně.
Zájmové území je situováno v rovinatém terénu mezi ulicí Rohanské nábřeží
a řekou Vltavou. Lokalita je ve vlastnictví hl. m. Prahy ajedná se o parcelu č.
767/58 767/57. Vltava protéká zhruba 10 m na S a v blízkosti je obytná zástavba.
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Pedological assessment of the area

The area contains urban anthroposystems on anthropogenic substrates. This
is soil formed or created from substrates obtained from mining and construction activities that have been dumped here by man. The nature of the
soils is determined both by the properties of the original material and by the
anthropogenic stratification or mixing of the material. Alluvial soil is found
along the banks.
Soil units:
- Xž - anthropogenic backfill soil - the soil-forming substrates are made up of
backfill
- N - alluvial soil - the soil-forming substrates are medium non-carbonate
alluvial deposits
4.4

Assessment of the ecological burden of the territory

Several surveys have been carried out in the area, focusing on soil contamination and the ecological burden. A local investigation was carried out at the
sites of the current Přístav 186 00, the Metrostav concrete plant, the "urban
wilderness" and the Libeňský ostrov brownfield.  
Těšnovská společnost s.r.o. (May 2021)
Flood zone - yes
Existence of a risk analysis - yes
Type of site - contaminated site - industrial or commercial site
Characteristics of the contaminated site:
The area in question is located in the northern part of Rohanský ostrov. In the
past, it served as a staging area for the railway, a freight station and later as
a mechanisation centre for Czech Railways. The use of the area was adversely affected by contamination of the rock, which was detected in 1994 in an
ecological audit (Vučka 1994). A pre-remediation survey was carried out to
assess the current level of contamination and its relationship to neighbouring properties. The rock has been proven to be contaminated by petroleum
substances and aliphatic chlorinated hydrocarbons at the site of Těšnovská
společnost, s.r.o. (Vučka 1994, Hankus 2004). Given the results of the surveys
and the future use of the area in question, the soil remediation was carried
out "ex situ". At present (2021) the site contains a sports centre, the Maják
bar, toilets and resting areas in the greenery. Environmental contract No°
0216/01/01 was terminated in 2005.
Contamination
Surface water
Groundwater
Soils

Type
Contamination not detected
CIU, NEL
ClU, NEL

Significance
-0less than Xb
less than Xb

Metrostav concrete plant - Rohanský ostrov (28972 m2) (date: September
2021)
Flood zone - no
Contamination confirmed, does not pose a current health risk or contravene
the legislation; however, the possibility of the further spread of contamination or its adverse impact on current land use is not ruled out. Recommended
course of action - further monitoring of the development and spread of contamination over time is required.
The area in question is located on Rohanský ostrov in Prague 8 – Karlín,
among the flat terrain between Rohanské nábřeží street and the Vltava River. The site is owned by the City of Prague and comprises parcel numbers
767/58 767/57. The Vltava River flows approximately 10 m to the north and
there is residential development nearby.
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Jedná se o prokazatelně historický, rozsáhlý průmyslový areál s potencionální
možností kontaminace ŽP. Hlavním prokázaným kontaminantem v odpadních
vodách a v horninovém prostředí jsou ropné látky. Kontaminace odpadních
vod a horninového prostředí ropnými látkami souvisí s dřívějším využitím území.
Hlavním rizikem je znečištění horninového prostředí ropnými látkami a možnost dalšího šíření kontaminace. Šíření kontaminace ropnými látkami z horninového prostředí je reálné podzemní vodou vlivem přirozeného proudění
vod.
Kontaminace		
Povrchové vody		
Podzemní vody		
Zeminy			

Typ				
Kontaminace nezjištěna		
ClU, Kovy, NEL, PAU		
ClU, Kovy, NEL, PAU		

Významnost
-0méně než Xb
méně než Xb

Skládka v ulici Rohanský ostrov (květen 2021) - městská džungle
Záplavové území - ano
Žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření - rizika
spojená s přestupem kontaminace do zemin, povrchových a podzemních vod
nelze vyloučit.

It is a proven historical, large industrial site with potential for environmental
contamination. The main proven contaminant in the wastewater and rock is
oil. The contamination of the wastewater and rock with oil is related to the
former use of the area.
The main risk is oil contamination of the rock and the possibility of the
further spread of contamination. There is the real risk of oil contamination
spreading from the rock through groundwater due to natural water flow.
Contamination
Surface water
Groundwater
Soils

Type
Contamination not detected
ClU, Metals, NEL, PAH
ClU, Metals, NEL, PAH

Significance
-0less than Xb
less than Xb

Landfill in ulice Rohanský ostrov (May 2021) - urban jungle
Flood zone - yes
No information on contamination - the site must be regarded as suspect;
the need for remedial action cannot yet be ruled out - risks associated with
the transfer of contamination to soil, surface and groundwater cannot be
ruled out.

Rozsáhlá nepovolená skládka výkopových zemin a stavební suti vzniklá v 80.
letech. Skládka je v blízkosti řeky Vltavy, mezi golfovým hřištěm a betonárkou
Metrostav. Na katastrálním území Praha 8 - Karlín. V současnosti (2021) jsou
navážky zarostlé vegetací, ale jsou stále patrné. Dle historických map je doba
vzniku potvrzena a je patrné, že na území docházelo v průběhu let k dalším
navážkám a terénním úpravám. Skládka je vedena v Pražském registru skládek
a potencionálně kontaminovaných míst z 90. let.

The large unauthorized dump of excavated soil and construction rubble originated in the 1980s. The landfill is near the Vltava River, between the golf
course and the Metrostav concrete plant, in the cadastral territory of Prague
8 - Karlín. At present (2021), the banks are overgrown with vegetation, but
are still visible. The time, in which the landfill originated, has been confirmed
on the basis of historical maps and it is evident that the area has been subject to further land filling and landscaping over the years. The landfill has
been listed in the Prague Register of Landfills and Potentially Contaminated
Sites since the 1990s.

Brownfield Libeňský ostrov (říjen 2021)

Libeňský ostrov brownfield (October 2021)

Záplavové území - ano

Flood zone - yes

Kontaminace je potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry; zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření - nutný průzkum kontaminace.

Contamination is only tentatively confirmed; the small amount of data available does not allow for a definitive assessment and conclusions; the need to
implement corrective measures cannot yet be ruled out - a contamination
survey is necessary.

Jako prioritní kontaminanty horninového prostředí byly průzkumnými pracemi ověřeny ropné látky (NEL), benzo(a)pyren a olovo.
Znečištěni zemin ropnými látkami v zájmovém území má pouze bodový charakter a celková úroveň tohoto znečištění je relativně nízká s ohledem na
charakter využiti zájmového území. Znečištění ropnými látkami je vázáno
především v povrchové vrstvě zemin tvořené navážkami, významněji zvýšeně
koncentrace NEL byly prokázány pouze v západní části zájmového území a v
prostoru severního okraje výběžku mezi přístavními bazény. Lokálně lze očekávat zvýšené obsahy ropných látek i v dalších částech.
Kontaminace		
Povrchové vody		
Podzemní vody		
Zeminy			
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Typ				
Kontaminace nezjištěna		
Kontaminace nezjištěna		
Kovy velmi nebezpečné,
NEL, Org.ostatní

Významnost
-0-0méně než Xc

Exploratory work verified petroleum (NEL), benzo(a)pyrene, and lead as the
main contaminants in the rock environment.
Oil contamination of the soils in the area in question is only point-specific
and the overall level of this contamination is relatively low, given the way
in which the area in question has been used. Oil pollution is mainly bound
in the surface layer of soils formed by sediments; significantly elevated NEL
concentrations have been demonstrated only in the western part of the area
in question and on the northern edge of the promontory between the port
basins. Locally, elevated oil levels can also be expected in other parts.
Contamination
Surface water
Groundwater
Soils

Type
Contamination not detected
Contamination not detected
Very hazardous metals,
NEL, Org.other

Significance
-0-0less than Xc
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4.5

HYDROLOGIE

4.5

The capitol city of Prague is located in the geological area of the Prague Basin, which has been shaped by the activity of flowing water. This area is an
ideal place for water erosion. Geologically, it is made up of soft rocks such
as shale, chert, sandstone, limestone and other sediments brought by the
Vltava river. Land formation has been taking place since the Tertiary period.
Erosion activity does not only take place at the Vltava river, but also at several important watercourses, such as the Rokytka stream.

Území hlavního města Prahy se nachází v geologické oblasti Pražské kotliny,
která byla do současnosti formována činností tekoucí vody. Toto území je ideálním místem pro erozní činnost vod. Geologicky je tvořena měkkými horninami, jako jsou břidlice, droby, pískovce, vápence a další řada sedimentů
přinesené Vltavou. K formování terénu dochází již od třetihor. Erozní činnost
neprobíhá pouze u Vltavy, ale také u několika významných vodotečí, jako je
například Rokytka.
Nynější území Rohanského ostrova bylo až do první poloviny minulého století
řečištěm, které bylo později zasypáno. Zasypáním Rohanského kanálu zmizela
řada mlýnů na toku.

Břeková
doubrava

Černýšová
dubohabřina

4.7

4.6

BIOTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Dle fytogeografického členění spadá území do skupiny České Termofytikum,
to znamená, že území je osidlováno převážně teplomilnými druhy rostlin. Zahrnuje výškový vegetační stupeň planární (nížinný) a kolinní (pahorkatinný).
Charakter zeleně je 1. a 2. stupeň lesnického členění (dubový a bukový) (Skalický, 1988).

Jilmová
doubrava

4.7

Lipová
doubrava

A preserved stand of a drier and marginal form of elm oak (Ficario-Ulmetum carpinetosum) has been reported from the Prague area by BLAŽKOVÁ
(1989), above the edge of the Berounka valley near Radotín. However, elm
oak forests have not been preserved in the mapped area, and therefore the
closest available image material from the Veltrusy preserve was used to
characterise them.
The natural stands of elm oak forests have completely disappeared from the
territory of Prague. It is assumed that they formerly occurred in the wide flat
strip running along the Vltava from the mouth of the Berounka River (and
in the lowest positions along the Berounka) to the northern border of the
city. Large areas of elm oak forests were reconstructed especially along the
Vltava meander, on the left bank of the Vltava from Císařské louka to the
north, to the east of Velké Chuchle, in Braník, and at the confluence of the
Vltava and Berounka.

Přirozené porosty jilmových doubrav z území Prahy již zcela vymizely. Jejich
dřívější výskyt předpokládáme v širokém rovinném pruhu podél Vltavy přibližně od ústí Berounky (a v nejnižších polohách podél Berounky) až po severní
hranici města. Velké plochy jilmových doubrav byly rekonstruovány zvláště
podél vltavského meandru, na levém břehu Vltavy od Císařské louky na sever,
východně od Velké Chuchle, v Braníku a při soutoku Vltavy s Berounkou.
1000 m

1 : 56617

Potentially natural vegetation

Elm-oak forest
It is mostly a three-layer community. The tree canopy is dominated by the
common oak (Quercus robur) or European ash (Fraxinus excelsior), often
growing as a monoculture. It stands with a relatively natural composition.
We also find the small-leaved lime (Tilia cordata) and the field elm (Ulmus
minor), with some maple mixed in; in wetter variants, we find the common
alder (Alnus glutinosa), and the hornbeam (Carpinus betulus) in drier ones.
The Norway maple (Acer platanoides) and sycamore (A. pseudoplatanus)
dominate places of the farm stands. The shrub floor does not reach high
dominance, due to having been artificially removed. In addition to the tree
canopy species, the elderberry (Sambucus nigra) appears more frequently.
Mesophilous deciduous forest species contribute significantly to the composition of the herbaceous layer. The moss floor is either completely absent or
has very low cover. In terms of flora, the association is very closely related to
the aspen groves from which it differs by the absence or negligible occurrence of their associative differential species and elements of the sub-species
Alnenion glutinoso-incanae, and positively by the occurrence of differential
species of elm oak forests and elements of the Ulmenion sub-species (the
ivy-leaved speedwell - Veronica hederifolia, the field elm - Ulmus minor,
the European white elm - U. laevis, Corydalis cava, and the yellow Star-of-Bethlehem - Gagea Iutea, Omphalodes scorpioides).

Zachovaný porost sušší a mezní formy jilmové doubravy (Ficario-Ulmetum
carpinetosum) uvádí z pražského území BLAŽKOVÁ (1989), a to nad okrajem
úvalu Berounky u Radotína. Ve vlastní nivě se však jilmové doubravy v mapovaném území nezachovaly, a proto byl pro jejich charakterizování použit
nejblíže dostupný snímkový materiál z Veltruské obory.

68

Biotic characteristics

According to the phytogeographical division, the area is part of the Czech
Thermophytic group, meaning that it is inhabited mainly by thermophilic
plant species. It includes planar (lowland) and collinear (hilly) altitudinal vegetation zones. The greenery is in the 1st and 2nd degree of forestry segmentation (oak and beech) (Skalický, 1988).

POTENCIÁLNĚ PŘIROZENÁ VEGETACE

Jilmová doubrava
Představuje většinou třípatrové společenstvo. Ve stromovém patře dominuje
dub letní (Quercus robur) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), pěstovaný
často jako monokultura. V porostech s relativně přirozeným složením nalézáme rovněž lípu srdčitou (Tilia cordata) a jilm habrolistý (Ulmus minor), v malé
příměsi též javory, ve vlhčích variantách olši lepkavou (Alnus glutinosa), v sušších habr obecný (Carpinus betulus). Javor mléč (Acer platanoides) a javor
klen (A. pseudoplatanus) převládají místy v hospodářských porostech. Keřové
patro nedosahuje vysoké dominance, většinou vlivem umělého odstraňování.
Kromě druhů stromového patra se v něm častěji objevuje bez černý (Sambucus nigra). Na složení bylinného patra se výrazně podílejí mezofilní druhy listnatých lesů. Mechové patro buď zcela chybí nebo dosahuje jen velmi
nízké pokryvnosti. Asociace je floristicky značně příbuzná se střemchovými
jaseninami, od nichž se liší absencí nebo zanedbatelným výskytem jejich asociačních diferenciálních druhů a prvků podsvazu Alnenion glutinoso-incanae,
pozitivně pak výskytem diferenciálních druhů jilmových doubrav a prvků podsvazu Ulmenion (rozrazil břečťanolistý - Veronica hederifolia, jilm habrolistý
- Ulmus minor, jilm vaz - U. laevis, dymnivka dutá - Corydalis cava, křivatec
žlutý - Gagea Iutea, pupkovec pomněnkovitý - Omphalodes scorpioides).

The current territory of Rohan Island was a river bed until the first half of the
last century, when it was filled in. By filling the Rohan Canal, a number of
mills on the stream have disappeared.
Rokytka
The longest stream on the territory of Prague. In the developed area Rokytka
continues with a technically modified channel. Overall, it is a basin with a
reduced ecological value and a destabilizing water regime.

Rokytka
Nejdelší potok na území Prahy. V souvislé zástavbě Rokytka pokračuje technicky upraveným korytem. Celkově jde o povodí se sníženou ekologickou hodnotou, s destabilizovným vodním režimem.
4.6

Hydrology  

zdroje: https://geoportal.gov.cz/web/guest/
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Černýšová dubohabřina
Dubo-habrové háje s příměsí náročnějších listnáčů (lípy srdčité, javorů, jasanu
aj., ve vyšších polohách též jedle) a s převahou mezofilních druhů v bylinném
patře. Černýšová dubohabřina představuje klimaxovou vegetaci na středně
vlhkých, mezo- až eutrofních půdách hnědozemního typu v nížinách a v pahorkatinném stupni České vysočiny.
Společenstva přirozené skladby mají většinou zapojené stromové a bylinné patro; keřové patro pokrývá jen malý podíl plochy (ca 5 % nebo méně),
s výjimkou světlin a porostních okrajů. Skladba stromového patra závisí na
způsobu hospodaření. Ve vysokokmenných porostech převládá vesměs dub
zimní (Quercus petraea), na těžších půdách, ovlivněných pomalu zasakující
srážkovou vodou, dub letní (Q. robur), ve výmladkových porostech převládá
habr (Carpinus betulus). Pravidelně k těmto vůdčím dřevinám přistupuje lípa
srdčitá (Tilia cordata), na strmějších svazích javor klen (Acer pseudoplatanus),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vzácně ve stinných polohách buk (Fagus sylvatica). V mladších stadiích bývá přimíšena bříza bělokorá (Betula pendula). V
keřovém patře bývají pravidelně zastoupeny druhy stromového patra, k nimž
se druží nejčastěji líska obecná (Corylus avellana), hloh ostrotrnný (Crataegus
oxyacantha), svída krvavá (Cornus sanguinea) aj.
Stav a skladba keřového patra je závislá na způsobu hospodaření a stavu péče
o porost. Bylinné patro je obvykle druhově bohaté. V dobře vyvinutých porostech bývá zastoupeno 45 až 55 druhů. Asociaci lokálně diferencují svízel
lesní (Galium sylvaticum), jaterník podléška (Hepatica nobilis) a černýš hajní
(Melam-pyrum nemorosum). Mechové patro bývá zastoupeno jen s nízkou
pokryvností nebo chybí. Na území Prahy se tato asociace dochovala převážně
jen v ochuzených a silně ovlivněných porostech (výmladkové hospodaření, rekreace, dříve pastva) nebo ve fragmentech. Její diferenciální druhy vystupují
většinou jen ojediněle nebo chybějí, druhová pestrost je podstatně snížena.
Do společenstva zde pronikají ve větší míře též druhy acidofilní, druhy travinných fytocenóz i neofyt netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), vesměs
na úkor druhů svěžích listnatých hájů.
Břeková doubrava
Pro břekovou doubravu je typická kombinace druhů indikujících nedostatek
vláhy (např. tolita lékařská, nebo vikev kašubská), druhů bohatších hájů (např.
ptačinec velkokvětý, lipnice hajní) a druhů indikujících kyselou půdní reakci
(např. kostřava ovčí, rozrazil lékařský).
Lipová doubrava
S příměsí nenáročných listnáčů osídluje živinami chudší půdy terasových písků a odvápněných sprašových hlín na rovinách a mírných svazích v nejnižších
polohách (do 300 m n. m.) teplých a sušších oblastí a představuje okrajový typ
mezotrofních a mezofilních listnatých lesů na přechodu k acidofilním doubravám.
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Oak-hornbeam forests
Oak-hornbeam is a climax vegetation on moderately moist, brown-earth
meso- to eutrophic soils in the lowlands and hilly stage of the Bohemian Highlands. Oak-hornbeam groves with an admixture of more demanding deciduous species (small-leaved lime, maple, ash, etc., with fir at higher elevations), and with a predominance of mesophilous species in the herbaceous
layer.
The natural composition of the community is mostly a connected tree and
herbaceous layer; the shrub layer covers only a small proportion of the area
(approx. 5% or less) except in clearings and at the edges of stands. The composition of the tree canopy depends on how the trees are managed. In tall
stands, the sessile oak (Quercus petraea) dominates. On heavier soils, affected by slowly infiltrating rainfall water - the common oak (Q. robur) and the
common hornbeam (Carpinus betulus) dominates in coppice stands. These
leading trees are regularly joined by the small-leaved lime (Tilia cordata), and
on steeper slopes by the sycamore (Acer pseudoplatanus), the ash (Fraxinus
excelsior), and in rare cases the beech (Fagus sylvatica) in shaded positions. In
the younger stages, silver birch (Betula pendula) tends to be mixed in. In the
shrub layer, tree canopy species are regularly represented, most often by the
common hazel (Corylus avellana), the hawthorn (Crataegus oxyacantha), the
common dogwood (Cornus sanguinea), etc.
The condition and composition of the shrub layer depends on the way the
stand is managed and cared for. The herbaceous layer is usually species-rich.
Well-developed stands tend to contain 45 to 55 species. The association is
locally differentiated by the Scotch mist (Galium sylvaticum), the liverwort
(Hepatica nobilis) and Melam-pyrum nemorosum. The moss layer cover is
usually low or absent. In Prague, this association has been preserved mostly
only in impoverished and heavily influenced stands (coppice farming, recreation, formerly grazing) or in fragments. Its differential species mostly occur only sporadically or are absent; species diversity is significantly reduced.
Acidophilous species, species of herbaceous phytocenoses and the neophyte
small balsam (Impatiens parviflora) also penetrate the community to a greater extent here, generally at the expense of lush deciduous grove species.
Birch-oak forests
Birch-oak forests are typified by a combination of species indicating a lack of
moisture (e.g. the white swallow-wort or Kashubian vetch), species of richer
groves (e.g. the greater stitchwort, the wood bluegrass) and species indicating an acidic soil reaction (e.g. the sheep fescue, the heath speedwell).
Linden-oak forest
With an admixture of undemanding deciduous trees, this inhabits nutrient-poor soils of terrace sands and decalcified loess loams on plains and gentle
slopes at the lowest altitudes (up to 300 m above sea level) in warmer and
drier areas and represents a marginal type of mesotrophic and mesophilous
deciduous forests at the transition to acidophilous oak forests.
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4.8

DENDROLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ

Celé řešené území bylo v uplynulých 150 letech technicky upraveno. Klíčovým
obdobím, které utvořilo dnešní ráz Pražského meandru, byla 20. léta 20. století, kdy vzniká současné umělé koryto a Maninský ostrov (resp. západní kosa
Libeňského ostrova). Na Libeňském ostrově pak vzniká zahrádkářská kolonie.
Severní polovina Libeňského ostrova je stavebními a terénními úpravami nejméně dotčené místo.
Nejstarší porosty nacházíme na Libeňském ostrově, a to na západním břehu,
který byl zachován. V průběhu 40. a 50. let 20. století vznikají uměle vysázené
břehové porosty v prakticky celé délce linie břehů. Tato topolová stromořadí
tvoří dnes dřevinnou kostru území a výrazně ovlivňují i charakter ostatních
ploch.
V 60. letech dochází k další významné proměně území, když je definitivně zasypáno původní řečiště. Míra využívání území pak postupně klesá, objevují se
náletové i vysazované porosty.
V polovině 70. let vznikají mezi dnešním golfovým hřištěm a betonárkou fotbalová hřiště, v terénu patrná i nyní. Kolem nich pak z větší části spontánně
vznikají porosty, které se zachovaly dodnes.

4.8

Dendrological assessment of the area

Technical modifications have been made to the entire area over the past
150 years. The key period that shaped the current character of the Prague
Meander was the 1920s, when the current artificial channel and the island
of Maninský ostrov (or the western spit of Libeňský ostrov) were created. A
colony of allotment gardens is being built on Libeňský ostrov. The northern
half of Libeňský ostrov is the least affected by construction and landscaping.
The oldest vegetation is found on the western bank of Libeňský ostrov, which
was preserved. During the 1940s and 1950s, vegetation was artificially planted along virtually the entire length of the shoreline. These alleys of poplar
trees now form the species base of the area and significantly influence the
character of other areas.
In the 1960s, the area underwent another significant transformation when
the original riverbed was finally filled in. Use of the area then gradually began to decrease, with both self-seeded and planted vegetation appearing.
In the mid-1970s, football fields were created between what is now the golf
course and the concrete plant, which are still visible in the terrain today.
Largely spontaneous vegetation rose up around them, which has also been
preserved to this day.

V 80. letech zaniká Karlínské nádraží a železniční trať přes Rohanský ostrov.
S postupným ustáváním lidské činnosti území zarůstá náletovými dřevinami.
Poslední významnější proměnou území prošlo při povodních v roce 2002, po
nichž bylo zbouráno mnoho objektů na dnešních betonových plochách kolem
betonárky, kde byly nyní mapovány nejmladší porosty.

The Karlín railway station and the railway line across Rohanský ostrov were
closed down in the 1980s. With the gradual cessation of human activity, the
area is becoming overgrown with self-seeded trees. The last major transformation of the area occurred during the floods of 2002, after which many
buildings were demolished on the present concrete areas around the concrete plant, where the youngest growth has now been mapped.

Přibližně v 80. letech se v celém území začíná prosazovat invazní trnovník akát
a jasan ztepilý. Později se k nim přidává též invazivní pajasan žláznatý. Tyto
dřeviny spolu s topolem černým patří v současnosti mezi nejvíce zastoupené
dřeviny stromového patra.

In the 1980s or so, invasive black locust and ash trees began to become
established throughout the area. They were later also joined by the invasive
ailanthus. Together with the black poplar, these are currently some of the
most abundant tree species in the tree canopy.

V současné době řešené území Rohanského, Maninského a Libeňského ostrova představuje zajímavou mozaiku charakterů vegetace, která odpovídá jeho
stávajícímu rozmanitému využití (golfové hřiště až plochy ponechané sukcesi).

Currently, the area of Rohanský ostrov, Maninský ostrov and Libeňský ostrov
forms an interesting mosaic of vegetation characters, which corresponds to
the diverse ways in which it is currently used (from a golf course to areas left
to succession).

Biologicky zajímavé jsou především rozsáhlé plochy extenzivních trávníků s
vtroušenými dřevinami. Dřevinné patro je zastoupeno (kromě ploch zahrádkářské kolonie) převážně druhy časných sukcesních stadií (topoly, břízy, třešně, javory apod.), což však vůbec nesnižuje jejich hodnotu v území.

Large areas of extensive lawns with interspersed trees are of particular biological interest. Besides the allotment gardens, the tree layer is represented
mainly by species of early successional stages (poplars, birches, cherries,
maples, etc.), which, however, does not reduce their value in the area at all.

Významně krajinářsky se projevuje stromořadí z topolů podél břehu řeky,
které mají řadu funkcí v městském prostředí (regulace teploty, fotosyntéza,
protihluková bariéra a další). Ostatní dřeviny jsou převážně náletové. Stávající
dřeviny jsou druhově převážně krátkověké s různou perspektivou (v různém
věkovém stadiu).

The lines of poplar trees along the riverbank give the area a landscape character and offer a number of benefits in the urban environment (temperature regulation, photosynthesis, noise barrier, etc.). The other trees are mostly
deciduous. The existing tree species are mostly short-lived with varying perspective (at different age stages).

Přírodně nejzajímavější plochy najdeme na Rohanském ostrově, jsou to jednak narušované plochy s jednoletou vegetací u motokrosu a v jeho okolí, dále
travnaté plochy lučního charakteru kolem golfového hřiště i u Palmovka Open
Park. Na Rohanském ostrově se nachází více míst s probíhající sukcesí křovin a
dřevin, jedná se o plochy v okolí motokrosu směrem k betonárce, dále plochu
mezi cyklostezkou a golfovým hřištěm, jižní špičku ostrova.

The areas of the greatest natural interest can be found on Rohanský ostrov;
these are disturbed areas with annual vegetation near and around the motocross site, as well as the grassy meadow-like areas around the golf course
and Palmovka Open Park. There are several places with ongoing shrub and
tree succession on Rohanský ostrov, such as the area around the motocross
site towards the concrete plant, the area between the cycle path and the golf
course, and the southern tip of the island.

Často můžeme potkat nitrofilní, ruderální nebo invazní druhy rostlin. Bylo zjištěno celkem 184 druhů cévnatých rostlin (viz. Bioprůzkum). Většina druhů má
ruderální charakter. Nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostlin podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Nitrophilous, ruderal or invasive plant species can often be found. A total of
184 species of vascular plants have been registered (see Bioprospecting).
Most species are ruderal. No specially protected plant species as defined by
Decree No. 395/1992 Coll. have been recorded.

Z pohledu dendrologického průzkumu nejsou zdejší dřeviny hodnotné jako
jedinci, hodnota vzniká v kontextu rozsáhlého přírodního území. Obecně lze
míru přírodnosti a její rozlohu vnímat jako velmi zásadní pro další rozvoj řešeného území. Je žádoucí maximální zachování stávajících dřevin a plošné
vegetace.

From a dendrological survey perspective, the local tree species are not valuable as individuals; their value results from the extensive natural area.
In general, the level and extent of the area’s naturalness can be perceived
as crucial for the further development of the area. It is desirable that existing trees and surface vegetation be preserved as much as possible.
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4.9

BIOLOGICKÉ ZHODNOCENÍ ÚZEMÍ

V rámci provedeného entomologického průzkumu bylo zaznamenáno do
značné míry předpokládané spektrum druhů bezobratlých, mezi kterými
převažovaly běžné druhy s širokou ekologickou valencí. Většina ze zjištěných
druhů je typická pro biotopy podobného charakteru, přičemž vyzdvihnout lze
zejména otevřené či méně zapojené extenzivně využívané plochy. Na území
se vyskytuje několik ohrožených druhů červeného seznamu – modrásek jetelový, uzlatka písčinná, čalounice bělonohá. V neposlední řadě je pozoruhodný
výskyt dvou ohrožených druhů brouků vázaných primárně na mokřadní ekosystémy a rákosiny, konkrétně stehenáče a bradavičníka.
Ve vymezeném zájmovém území byl během průzkumu v roce 2020 zjištěn
výskyt 67 druhů ptáků. Významnou skupinou druhů jsou ptáci vázaní na vodní
prostředí a jeho blízkost – kvakoš noční, slípka zelenonohá a potápka malá a
ledňáček říční. Suchozemská stanoviště vytvářejí prostor pro některé vzácnější
druhy. Jedná se například o druhy, jejichž výskyt souvisí s přítomností starých
dřevin – žluna zelená, strakapoud velký, strakapoud prostřední a dalších druhů
hnízdících v dutinách (pěvci). Vyskytují se zde i zástupci dravců – káně lesní,
poštolka obecná a krahujec obecný. Ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty se jedná o poměrně neobvyklý jev.
Otevřené plochy na jižním okraji zájmového území, s rozptýlenou zelení umožňujíc existenci druhům jako je bažant obecný, skřivan polní nebo strnad obecný. Nejvýznamnější je záznam páru bramborníčků hnědých, tedy ubývajícího
druhu, který se stal vzácný nejen na celém území Prahy, ale ve větší části ČR.
Nejméně vhodné podmínky pro přežití ptáků a obratlovců obecně jsou zastavěné plochy a také víceméně sterilní plocha golfového hřiště.

4.9

BIological assessment of the area

An entomological survey recorded a largely expected range of invertebrate
species, with common species with a wide ecological valence predominating.
Most of the recorded species are typical for similar biotopes, with open or
less connected extensively used areas being particularly prominent. There are
several endangered Red List species in the area - the Adonis blue butterfly,
Cerceris arenaria, Megachile lagopoda. Last but not least, the occurrence of
two endangered species of beetles primarily associated with wetland ecosystems, and reedbeds, namely Oedemera, and the wart snake, is remarkable.
A survey conducted in 2020 found 67 bird species in the area in question. One
important group of species is birds associated with the water environment
and its proximity - the nightjar, the common moorhen, the little grebe, and
the kingfisher. Terrestrial habitats create space for some rarer species. These include species whose occurrence is related to the presence of old trees
- the green woodpecker, the great spotted woodpecker, the middle spotted
woodpecker and other species nesting in cavities (songbirds). There are also
predators - the common buzzard, the common kestrel and the common sparrow-hawk. Compared to other European cities, this is a relatively unusual
phenomenon.
There are open areas on the southern edge of the area with scattered greenery, allowing the existence of species such as the common pheasant, the Eurasian skylark and the yellowhammer. The most significant is the record of a
pair of whinchats, a declining species that has become rare not only throughout Prague, but in most of the Czech Republic.
The least suitable conditions for the survival of birds and vertebrates in general are built-up areas and also the more or less sterile golf course area.

Dalším významným fenoménem je výskyt netopýrů. Vodní plochy, včetně ramena koryt Vltavy jsou lovištěm netopýra vodního a netopýra rezavého. Naopak stromy v liniové zeleni podél Vltavy využívá k úkrytu netopýr parkový a
netopýr vodní.

Another important phenomenon is the occurrence of bats. Bodies of water,
including the Vltava riverbed, are the hunting grounds of Daubenton's bat
and the common noctule. On the other hand, the trees in the lines of greenery
along the Vltava River provide shelter for Nathusius' pipistrelle and Daubenton's bat.

V zájmovém území byl také potvrzen příležitostný výskyt bobra evropského v
zálivech Maninského a Libeňského ostrova.

Occasional sightings of European beaver in the bays of Maninský ostrov and
Libeňský ostrov have also been confirmed in the area in question.
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4.10

ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT
/ EVALUATION OF INDIVIDUAL SITES

1 lokalita: břeh Libeňského mostu / Site 1: bank of the Libeň Bridge
2 lokalita: libeňský přístav / Site 2: Libeň port
4 lokalita:  ateliér Jana Laudy / Site 4: Jan Lauda studio
5 lokalita:  zahrádkářská osada / Site 5: allotment gardens
6 lokalita:  břeh u Budyho / Site 6: the bank by U Budyho
7 lokalita:  luh naproti Thomayerovým sadům
/ Site 7: meadow opposite Thomayerovy sady park
8 lokalita:  luh naproti Thomayerovým sadům II
/ Site 8: meadow opposite Thomayerovy sady park II
9 lokalita:  jilm v DDM / Site 9: elm tree in DDM
10 lokalita:  skupina cenných dřevin / Site 10: group of valuable trees
11 lokalita:  “Stará plavba” / Site 11:  “Stará plavba”
13 lokalita:  hájek u parkoviště / Site 13: grove by the car park
14 lokalita:  luh III / Site 14: meadow III
15 lokalita:  luh IV / Site 15: meadow IV
16 lokalita:  jižní luh I / Site 16: south meadow I
17 lokalita: luh špičky Libeňské kosy / Site 17: meadow at the tip of Libeňská kosa
18 lokalita:  objekt povodí / Site 18: flood basin building
19 lokalita:  soukromá loděnice a kemp / Site 19: private shipyard and campsite
20 lokalita:  topolová alej / Site 20: poplar avenue
21 lokalita:  lužní zahrada / Site 21: floodplain garden
22 lokalita:  jerlíny / Site 22: Japanese pagoda trees
23 lokalita:  jižní luh II / Site 23: south meadow II
24 lokalita:  golfové hřiště / Site 24: golf course
25 lokalita:  brownfield u golfu / Site 25:  brownfield by the golf course
26 lokalita:  karlínský luh / Site 26: Karlín meadow
27 lokalita:  rohanská jungle / Site 27: the Rohan jungle
28 lokalita:  zaniklý industriální areál / Site 28: former industrial complex
29 lokalita:  ruderální obdélník / Site 29: ruderal rectangle
30 lokalita:  bikepark / Site 30:  bike-park
31 lokalita: sukcesní plocha I / Site 31: successional area I
32 lokalita:”lužní loučka” / Site 32: "floodplain meadow"
33 lokalita:  “lužní savana” / Site 33: "floodplain savannah"
34 lokalita:  třtinová step / Site 34: bushgrass steppe
35 lokalita:  bývalá Rustonka / Site 35: former Rustonka industrial complex
36 lokalita:  železniční násep / Site 36: railway embankment
37lokalita: park u hřbitova / Site 37: park by the cemetery
38 lokalita:  bývalý židovský hřbitov / Site 38: former Jewish cemetery
39 lokalita:  východní roh / Site 39: east corner
40 lokalita:  navážky na kose/ Site 40: embankments on the spit
41 lokalita:  vrbový ostrůvek / Site 41: island of willows
42 lokalita: západní okraj betonárky / Site 42: western edge of the concrete plant
43 lokalita: Přístav 18600 / Site 43: Přístav 18600
44 lokalita:  předzahrádka betonárky / Site 44: garden in front of the concrete plant

76

77

4.10

ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT

4.10 Evaluation of individual sites

1 lokalita: břeh Libeňského mostu

Site 1: bank of the Libeň Bridge

hodnota: prudký břeh mostu s výsadbou a náletem dřevin, udržovaný jako
“park”, ačkoliv v okolí žádný není, na území funguje spíš jako zkratka a záchod. Ve spodní části se nachází několik starých hrušní (nejspíš pozůstatek
zaniklé kulturní krajiny).

Value: steep bridge bank with planted and self-seeded trees, maintained as
a "park", although there is none in the area; it serves more as a shortcut and
toilet.  In the lower part there are several old pear trees (probably remnants
of the vanished cultural landscape).

krajinný kontext: spíš okrajová vegetace zbytkového území, se kterou si nikdo
neví rady. Podobných drobných fragmentů “udržovaných brownfieldů” je v
území velké množství.

1

Landscape context: marginal vegetation of the residual area, which nobody
knows what to do with. There are many similar small fragments of "maintained brownfields" in the area.

2 lokalita: libeňský přístav

Site 2: Libeň port

hodnota: otevřená krajina částečně obehnaná plotem, sukcesně mladé ruderální trávníky, ve východním rohu poměrně výrazná populace křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Relativně biologicky chudé a znehodnocené
plotem.

Value: open landscape partly surrounded by a fence, successionally young
ruderal grasslands; in the eastern corner there is a relatively significant population of Japanese Knotweed (Reynoutria japonica). It is relatively biologically
poor and degraded alongside the fence.

krajinný kontext: jedná se o jedno z mála otevřených prostranství v prostoru
Libeňské kosy, které sice není úplně pestré, ale má vysokou krajinářskou hodnotu. Ruderální lužní louka je nejhodnotnější nezastavěná, pěšky průchozí a
lužní charakter jí lze vrátit například řídkou výsadbou lužních dřevin.

Landscape context: this is one of the few open spaces in the Libeňská kosa
area that is not completely diverse, but which has a high landscape value.
A ruderal floodplain meadow is at its most valuable when it is undeveloped,
open to walkers and can be returned to its floodplain character, for example
by sparsely planting floodplain trees.

2

4 lokalita: ateliér Jana Laudy

Site 4: Jan Lauda studio

hodnota: hodnota tohoto území má spíš kulturní těžiště, ale obsahuje i fragment staré kulturní krajiny, po které tu zbylo několik mohutných starých třešní. V podrostu jsou ruderální sešlapové trávníky, které jsou relativně pestré a
typické již spíš pro venkov nebo periferii města.
krajinný kontext: jedná se o jedno z lokálních krajinných center a zdroj genia
loci, který je také navázán na průchodnost území a potenciální propojení s
vedlejší “lužní loukou”. Staré ovocné stromy jsou v kontextu celého území
velmi cenné.
5 lokalita: zahrádkářská osada

Value: the value of this area is more cultural, but it also contains a fragment
of the old cultural landscape, of which a few massive old cherry trees remain.
In the undergrowth there are ruderal grasslands, which are relatively diverse
and typical for the countryside or the periphery of the city.  

4

Site 5: allotment gardens

hodnota: fantastická, jemná mosaika drobných zahrádek se záhonky a cennými ovocnými dřevinami, v jejím okolí občas zplaňují pěstované dekorativní
rostliny. Obsahuje také několik cenných starých dřevin, především dominantní jilm vaz (Ulmus laevis), vedený pod číslem 9

Value: a fantastic, subtle mosaic of small gardens with flowerbeds and valuable fruit trees, with occasional cultivated ornamental plants around. The
site also contains several valuable old trees, especially the dominant European white elm (Ulmus laevis), numbered 9.

krajinný kontext: v kontextu vnitřní Prahy ojedinělý fenomén uzavřené kolonie se specifickým koloritem a známou zahrádkářskou hospodou (U Budyho).

Landscape context: in the context of inner Prague, this is a unique phenomenon of an enclosed colony with a specific colour and a well-known gardeners'
pub (U Budyho).

6 lokalita: břeh u Budyho
hodnota: drobný fragment zarostlého městského ruderálu - akátového křoví, napěchovaného jak invazní flórou (Bunisa orientalis, Acer negundo), tak
i zplanělými zahradními rostlinami (Muscari armeniaca). V severním cípku
dominuje i větší pajasan.

5

krajinný kontext: dnes již “oldschoolová” suburbánní krajina, akátinám se již
běžně přiznává i jistá úroveň biologické diversity, a tato patří mezi ty pestřejší.
Funguje jako hutná zelená clona mezi frekventovanou cyklostezkou a kolonií.
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Landscape context: this is one of the local landscape centres and a source of
the genius loci, which is also linked to the permeability of the area and the
potential connection to the adjacent 'floodplain meadow'. The old fruit trees
are very valuable in the context of the whole area.

Site 6: the bank by U Budyho
Value: a small fragment of overgrown urban ruderal - acacia bush, crammed
with invasive flora (Bunisa orientalis, Acer negundo) as well as wild garden
plants (Muscari armeniaca). The northern tip is also dominated by a large
ailanthus.
Landscape context: nowadays classed as an "old-school" suburban landscape, acacia trees are also commonly seen as having a certain degree of biodiversity, and this is one of the more varied stands. It acts as a dense green
screen between the busy cycle path and the allotments.

6
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7 lokalita: luh naproti Thomayerovým sadům
hodnota: liniový fragment luhu na uměle navršeném a zpevněném břehu,
místy s nepatrnými úseky pestřejší břehové vegetace. Místy značná populace
křídlatky japonské, kuriózní je i časně jarní aspekt s měsíčnicí roční (která sem
nejspíš utekla ze sousedních zahrádek). Místy je narušen jednotný charakter
říčního dláždění a vznikl nižší travnatý břeh, vyšlapaný vodním ptactvem. To
je zárodek přirozenějšího charakteru břehových porostů.
krajinný kontext: proužek luhu, typický pro celé území. Zde exponovaný severně, tj. bez xerotermů typických pro jižní J-Z orientaci.

Site 7: meadow opposite Thomayerovy sady park
Value: linear fragment of the meadow on an artificially mounded and reinforced bank, with small sections of more varied bank vegetation in places. There
is a significant population of Japanese knotweed in places, and a curious early spring aspect with annual honesty (which has probably spread here from
neighbouring gardens). In places, the uniform character of the river paving
has been disturbed and a lower grassy bank has been created, trampled by
waterfowl. This is the first sign of more natural riparian vegetation.
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Landscape context: a strip of meadow, typical for the whole area. Exposed
here to the north, i.e. With no xerotherms typical for the southern SW orientation.

8 lokalita: luh naproti Thomayerovým sadům II
hodnota: snížený bažinatý břeh s minimálním stromovým patrem, obývaný
vodními ptáky i rybáři. V horní části svahu masivní populace křídlatky japonské, ve stromovém patře několik cenných exemplářů jilmu vazu (Ulmus laevis). Břehové porosty jsou vyvinuty sice rudimentárně, ale asi nejlépe v celé
řešené oblasti - navigace břehu je zde nejspíš zanesena sedimenty Rokytky,
které umožňují omezený vznik litorálu a pozvolnějšího břehu.
krajinný kontext: blízkost zalesněného/otevřeného vltavského břehu k Bílé
Skále výrazně zvyšuje atraktivitu tohoto luhu pro avifaunu, jeho citlivá revitalizace a obnovení “delty Rokytky” by bylo úžasné
9 lokalita: jilm v DDM
hodnota: mohutný jilm, nejspíš jedna z nejcennějších dřevin celého ostrova

Site 8: meadow opposite Thomayerovy sady park II
Value: reduced marshy bank with minimal tree cover, inhabited by waterfowl
and fishermen. At the top of the slope there is a massive population of Japanese knotweed, and several valuable specimens of the European white elm
(Ulmus laevis) in the tree canopy. The riparian vegetation is rudimentary, but
probably the best in the whole area - the navigation of the shore is most likely silted up by sediments from the Rokytka River, which allow limited littoral
formation and a more gradual shoreline.
Landscape context: the proximity of the wooded/open Vltava bank to Bílá
Skála significantly increases the appeal of this meadow for birdlife; it would
be wonderful to see the "Rokytka delta” sensitively revitalized and restored.

8

Site 9: elm tree in DDM
Value: massive elm, probably one of the most valuable trees on the whole
island

krajinný kontext: fragment “tvrdého luhu”, který je na ostrovech přítomen
spíš v náznacích, neboť jsou jeho stanoviště většinou urbanizovaná (viz úvod).

Landscape context: a fragment of "hard meadow", only hints of which can be
found on the islands, as its habitats are mostly urbanised (see introduction).

10 lokalita: skupina cenných dřevin
hodnota: skupina dřevin okolo průchodu k loděnici, dominovaná starou moruší se sousedstvím mladšího, ale cenného klenu. Kulturní vrstva rohanské
krajiny.
krajinný kontext: tyto stromy jsou rudimenty staré kulturní a zemědělské krajiny (moruše je odhadem přes sto let stará, byla vysazena v době, kdy území
bylo zemědělským zázemím Prahy). Při jakékoliv revitalizaci je velmi vhodné
všechny prvky kulturní vrstvy krajiny udržet, jsou jak biologicky hodnotné, tak
tvoří zásadní složku “krajinné paměti”.

Site 10: group of valuable trees
Value: a group of trees around the passage to the shipyard, dominated by
an old mulberry tree with a younger but valuable sycamore adjacent to it.
Cultural layer of the Rohanský ostrov landscape.
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11 lokalita:  “Stará plavba”
hodnota: areál loděnice s pollardovanými hybridními topoly a rudimenty
luhu. Špička tohoto poloostrova je nepřístupná a tudíž nevím, jaký je charakter jeho břehu. Vzrostlé hybridní topoly jsou prostřídány kulturními dřevinami (ořešákem, dekorativními keři) a území tak představuje přechodovou zónu
mezi luhem a zahradou.
krajinný kontext: jedna ze dvou nepřístupných špiček libeňských kos. Nepřístupnost je na jednu stranu trochu iritující, na druhou ovšem nejspíš vytváří
vhodné podmínky pro hnízdění vodního ptactva - pokud by byly obě špičky
přístupné, byly by nejspíš velmi hojně navštěvovány.

Landscape context: these trees are rudiments of the old cultural and agricultural landscape (the mulberry tree is estimated to be over 100 years old;
it was planted at a time when the area was the agricultural hinterland of
Prague). In any revitalization project it is highly advisable to preserve all elements of the cultural layer of the landscape; they are both of biological value
and form an essential component of the "landscape memory".
Site 11:  “Stará plavba”
Value: shipyard site with pollarded hybrid poplars and rudiments of meadow.
The tip of this peninsula is inaccessible and thus I do not know what its shore
is like. Mature hybrid poplars are interspersed with cultivated trees (hazel,
decorative shrubs), making the area a transition zone between meadow and
garden.
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13 lokalita: hájek u parkoviště
hodnota: akáto-topolo-jasanový hájek u parkoviště zahrádkářské kolonie.
Zjevně stará deponie, zarostlá nitrofilní vegetací, a sloužící jako dočasný sklad
materiálu.

Landscape context: one of the two inaccessible tips of Libeňské kosy. The inaccessibility is somewhat irritating on the one hand, but on the other it probably creates suitable conditions for nesting water birds - if both tips were
accessible, they would probably be very widely visited.
Site 13: grove by the car park
Value: acacia-poplar-ash grove near the allotments car park. Apparently
used as an old landfill, overgrown with nitrophilous vegetation, and used as
a temporary dumping ground for materials.

krajinný kontext: jeden ze starých zarostlých ruderálů, který je dnes spojen
se sousedním “luhem”. Vzrostlá ruderální vegetace sice nemá nejvhodnější
druhové složení, ale obsahuje starší, poměrně cenné dřeviny.
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Landscape context: one of the old overgrown ruderals, which is now connected to the neighbouring “meadow”. Although the mature ruderal vegetation
does not have the most ideal species composition, it does contain older, relatively valuable tree species.

13
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14 lokalita: luh III
hodnota: další z pruhů “luhů”, ve skutečnosti však strmý, uměle zpevněný
svah s jak lužními, tak hájově - ruderálními prvky. Mimo populace vzrostlých
topolů je v něm vysoký podíl invazního javoru jasanolistého (Acer negundo),
a také časté rostliny zahrádkářských kultur, zplaňujících do volné krajiny. Porost má však místy překvapivě pestrou patrovitost včetně přítomnosti lužních
lián, hlavně chmelu (Humulus lupulus). Díky zastínění protilehlým luhem v
něm opět chybí antropogenně podmíněný xerofilní aspekt.

14

Site 14: meadow III
Value: another strip of "meadows", but in fact a steep, artificially hardened
slope with both floodplain and grove-ruderal elements. In addition to the
mature poplar population, there is a high proportion of invasive box elder
(Acer negundo), as well as frequent horticultural plants spreading into the
open landscape. The vegetation, however, has a surprisingly diverse patchiness, with floodplain lianas, especially hops (Humulus lupulus). As the opposite meadow is in shade, it again lacks an anthropogenically conditioned
xerophilic aspect.

krajinný kontext: součást nejizolovanějšího území libeňské kosy, ve kterém
je plánováno její propojení postranním ramenem s Rohanským ostrovem a
tokem Vltavy. Lužní krajina zde opět trpí technickými úpravami a intenzivními, mnohonásobnými biologickými invazemi, je navíc zčásti privatizována
zahrádkáři.

Landscape context: part of the most isolated area of Libeňské kosy, where
there are plans to connect it with Rohanský ostrov and the Vltava River. The
floodplain landscape here is again affected by technical modifications and
multiple, intense, biological invasions, and is also partially privatized by gardeners.

15 lokalita: luh IV

Site 15: meadow IV
Value: a very large belt of "meadow" - semi-spontaneous ruderal vegetation
on the technical embankment of the Vltava lagoon. This is very varied, shady
vegetation with open phases densely overgrown with a mixture of ruderal
and floodplain lianas and shrubs, and sections with an almost continuous
"floodplain forest", which also contains valuable old pear and apple trees,
Norway maples, and in the north-western part a high proportion of invasive
trees - acacia and tree of heaven.

hodnota: velmi rozsáhlý pás “luhu” - polospontánně vzniklé ruderální vegetace na technickém náspu vltavské laguny. Jde o velmi pestrý, stinný porost
s otevřenými fázemi hustě zarostlými směsí ruderálních a lužních lián a křovin a úseky s téměř zapojeným “lužním lesem”, který obsahuje i cenné staré
hrušně a jabloně, javory mléče, v severozápadní části i vysoký podíl invazních
dřevin - akátu a pajasanu žláznatého.

15a

V podrostu je výrazný časný jarní aspekt s měsíčnicí roční, později nastupuje
typický lužní podrost dominovaný nitrofyty.

The undergrowth has a distinct early spring aspect with Lunaria annua. Later on a typical floodplain undergrowth is dominated by nitrophytes.

krajinný kontext: jeden z nejrozsáhlejších luhů v území, který má i podstatný
sociální význam - obsahuje velké množství rybářských plácků a je “stinnou
tišinou v loubí žírné vegetace”. Je však také masivním zdrojem invazních rostlin, především loubinců a křídlatky.

Landscape context: one of the largest meadows in the area, which is also of
considerable social significance - it contains a large number of fishing spots
and is a "shady quiet place in a meadow of calorific vegetation". However,
it is also a massive source of invasive plants, especially parthenocissus and
reynoutria.

16 lokalita: jižní luh I
hodnota: úsek otevřené navigace, porostlý směsí zmlazující ruderální vegetace (především trnovníku akátu), a ruderálních subxerofilních společenstev na
výsušných a výslunných polohách

15b

krajinný kontext: úsek “teplomilné navigace” bez stromů a s dobrým výhledem na Holešovický přístav, jemuž však hrozí zarůstání akátovou houštinou.
Vede jím nepříliš frekventovaná příbřežní pěšinka.

Landscape context: a stretch of "warm-loving navigation" with no trees and
with a good view of the Holešovice port, which is, however, at risk of becoming overgrown by acacia thickets. A fairly quiet path along the bank leads
through it.

17 lokalita: luh špičky Libeňské kosy
hodnota: bizarní směska náletových a vysazených dřevin s dominantou topolů bílých (Populus alba “Pyramidalis”) a s mosaikou teplomilných trávníků a křoví v členitém podrostu. Místy křovitý podrost opanuje svída krvavá
(Cornus sanguinea), což je druh typický pro teplé nižší a střední polohy a
zde vytváří sekundární teplomilnou vegetaci na dlážděném náspu. Rudimenty litorálních společenstev jsou vyvinuty na sníženém břehu na kamenitém
splazu do řeky v centru polygonu.
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krajinný kontext: vede tudy trnitá pěšinka na špičku kosy, která je však v současnosti nepřístupná. Zcela bizarní je výskyt subxerofilních společenstev a
téměř úplná absence lužních biotopů, která je důsledkem JZ expozice kamenité navigace.

Site 17: meadow at the tip of Libeňská kosa
Value: a bizarre mix of woody and planted trees, dominated by white poplars (Populus alba "Pyramidalis") and a mosaic of warm-loving grasses and
shrubs in the rugged undergrowth. In places, the scrubby undergrowth is
overrun by the common dogwood (Cornus sanguinea), a species typical of
warm lower and middle elevations, which forms secondary thermophilous
vegetation on the paved embankment. Rudiments of the littoral communities are developed on the lowered bank on the rocky slope down to the river
in the centre of the polygon.
Landscape context: a thorny path leads to the tip of Libeňská kosa, which is
currently inaccessible. What is quite bizarre, is the occurrence of sub-xerophilous communities and the almost complete absence of floodplain habitats, which is a consequence of the SW exposure of the rocky terrain.

Z krajinářského hlediska jde o klíčové místo celého řešeného území, jsou odsud zásadní výhledy do Trojské kotliny, na Bílou skálu a do Holešovic.
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Site 16: south meadow I
Value: stretch of open navigation, covered with a mixture of rejuvenating
ruderal vegetation (mainly black locust) and ruderal sub-xerophilous communities in arid and upland positions.

From a landscape point of view, this is a key place of the whole area; there
are essential views of the Troja basin, Bílá skála and Holešovice.

17
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18 Lokalita: objekt povodí
hodnota: technická stavba s výsadbou konifer

Site 18: flood basin building
Value: technical building planted around with conifers

krajinný kontext: ošklivá krajinná bariéra s nevhodnou koniferovou výsadbou
je v krajině okolního luhu nepříjemný a cizorodý prvek, je - navíc - pečlivě
oplocena a nepřístupná.

Landscape context: this ugly landscape barrier with an inappropriate conifer plantation is an unpleasant and alien element in the landscape of the
surrounding meadow and is - moreover - carefully fenced off and inaccessible.

19 lokalita: soukromá loděnice a kemp
hodnota: sečená lužní loučka s obřími topoly (Populus sp.) by byla poměrně
hodnotnou a zajímavou krajinou špičky Libeňské kosy, kdyby však byla přístupná.
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Site 19: private shipyard and campsite
Value: this mown floodplain meadow with its giant poplars (Populus sp.)
would be a relatively valuable and interesting landscape at the tip of Libeňská
kosa, if it were accessible.

krajinný kontext: klíčové místo celého území s neskutečnými výhledy. Potenciální biologická i krajinářská hodnota je velmi vysoká, kdyby bylo území alespoň po břehu přístupné.

Landscape context: a key location for the whole area with incredible views.
The potential biological and landscape value is very high if the area were at
least accessible along the shore.

20 lokalita: topolová alej
hodnota: rudiment aleje topolů bílých (kult. “Pyramidalis”), které zjevně výrazně trpí suchem a dost prosychají

Site 20: poplar avenue
Value: the rudiment of an avenue of white poplars (cult. "Pyramidalis"), which
apparently suffer greatly from drought and dry out quite a lot.

krajinný kontext: jeden z prvků kulturní krajiny, který trpí absencí péče, dosazování a ošetřování stávajících dřevin. Je to fenomén, typický pro zapadlé
části řešeného území - tzn.” pražské Sudety”, kde je podobně jako v Sudetech
opravdových velké množství zanikajících prvků kulturní krajiny. Může to však
být také klíčové místo revitalizaci této části řešeného území.

Landscape context: one of the elements of the cultural landscape that suffers
from a lack of care, replanting and the maintenance of existing trees. This
is a phenomenon typical of the remote parts of the area - i.e. the "Prague
Sudetenland", where, as in the Sudetenland, a large number of elements of
the cultural landscape are disappearing. However, it may also be a key site
for the revitalization of this part of the area.

20

21 lokalita: lužní zahrada
hodnota: mladý, oplocený ovocný sad a ruderální nálet hybridních topolů na
navážce. Jde o okraj vodohospodářského objektu. Sad i nálet jsou strukturně
zajímavé a krajinářsky hodnotné.

Site 21: floodplain garden
Value: young, fenced orchard and ruderal self-seeded hybrid poplars on the
embankment. It is the edge of a water management facility. The orchard and
the self-seeded trees are structurally interesting and of landscape value.

krajinný kontext: další slepý a zapomenutý kout; oplocení zahrady postrádá
smysl, a úseky s nevhodnou jehličnatou výsadbou (dominovanou smrkem
ztepilým) jsou zde nepatřičné. Přesto jde o potenciálně hodnotné místo s
udržovanou kulturní krajinou.
22 lokalita: jerlíny
hodnota: dvojice starých jerlínů japonských (Sophora japonica) na horní hraně břehového dláždění.

23a

Landscape context: another blind and forgotten nook; there is no point to the
fencing around the garden, and the sections with their inappropriate conifers
(dominated by spruce) are out of place. Nevertheless, this is a potentially
valuable site with a well maintained cultural landscape.
Site 22: Japanese pagoda trees
Value: a pair of old Japanese pagoda trees (Sophora japonica) on the upper
edge of the bank paving.

krajinný kontext: výrazné výhledové a krajinotvorné místo s nádechem polospontánně vzniklého úzkého parku. Navazuje na extenzivní luh směrem k
libeňskému mostu, kde jsou jerlíny ve stromovém patře poměrně časté a
zjevně zde byly cíleně vysazovány.

Landscape context: a distinctive view and landscape-defining site with the
feel of a semi-spontaneous narrow park. It follows the extensive meadow
towards the Libeň Bridge, where pagoda trees are relatively common in the
tree canopy and were apparently planted here on purpose.

23 lokalita: jižní luh II
hodnota: jeden z nejvýraznějších a nejrozsáhlejších břehových porostů.
Rozvolněné stromové patro dominují hybridní topoly (kříženci s Populus nigra), je v něm ovšem i značný podíl jerlínu japonského, topolu bílého a dokonce i dubu letního (Quercus robur).

Site 23: south meadow II
Value: one of the most distinctive and extensive examples of riparian vegetation. The loose tree canopy is dominated by hybrid poplars (hybrids with
Populus nigra), but there is also a significant proportion of Japanese pagoda
trees, white poplars and even the common oak (Quercus robur).

23b

Poslední jmenovaný naznačuje spontánní vznik úzkého pruhu “doubravy” na
horní, nejteplejší hraně navigace.

The latter suggests the spontaneous formation of a narrow strip of "oak
woodland" on the upper, warmest edge of the navigation.

Při břehu se naopak spontánně drží několik olší lepkavých (Alnus glutinosa), celý svah je tak bizarní miniaturou horizontálního profilu kaňonu střední
Vltavy (úzký luh - skály a xerotermní vegetace - subxerofilní doubravy).

On the other hand, a few common alders (Alnus glutinosa) spontaneously
cling to the shore, while the whole slope is a bizarre miniature of the horizontal profile of the middle canyon of the Vltava (narrow meadow - rocks and
xerothermic vegetation – sub-xerophilous oak forests).

V keřovém patru invadují některé v okolním městě pěstované dřeviny (Caragana arborescens, Amorpha fruticosa), bylinná vegetace má ruderální a
lehce xerofilní charakter.

The shrub layer is invaded by certain tree species grown in the surrounding
town (Caragana arborescens, Amorpha fruticosa); the herbaceous vegetation is ruderal and slightly xerophilous.
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krajinný kontext: paradoxně “nejteplejší” a nejvýhřevnější místo celé řešené oblasti. Nejspíš se zde projevuje i efekt “sluneční pasti” - paraboly,
dlážděné výhřevnými břidlicemi, ve které je tepelný efekt zesílen odrazem
slunečního záření z vodní hladiny. Rozvolněný porost je dobře průchozí, se
zajímavými průhledy a vlastně již “předhotovený” park.

Landscape context: paradoxically the "warmest" and most heat-generating
place in the whole area. There is probably also a "sun trap" effect - a parabola
paved with warming slate, where the thermal effect is amplified by the reflection of sunlight from the water surface. The loose vegetation is easily passable, with interesting views and actually what is already a "pre-made" park.

24 lokalita: golfové hřiště

Site 24: golf course

hodnota: rozsáhlé hřiště s golfovým trávníčkem a cennými skupinkami starých a vzrostlých topolů.

Value: an extensive golf course with valuable groups of old and mature poplar trees.

25

krajinný kontext: uzavřené území s vyluxovanou biodiversitou má z krajinářské i biologického pohledu dvě pozitivní vlastnosti- není nahusto zastavěné
a obsahuje zajímavě strukturované stromové patro. Jinak jde o nevhodnou
bariéru a ostrov snobismu v jinak neformální a otevřené krajině.

Landscape context: the enclosed area with its cleared biodiversity has two
positive features from a landscape and biological perspective - it is not densely built up and contains an interestingly structured tree canopy. Otherwise it
is an inappropriate barrier and an island of snobbery in what is an otherwise
informal and open landscape.

25 lokalita:  brownfield u golfu

Site 25:  brownfield by the golf course

hodnota: malý pás brownfieldu s ruderální vegetací a skupinkou akátů na
západní straně hřiště. Okrajovou součástí je i pískový “kruháč”, obsahující
poměrně cenné iniciální stadium vegetace otevřených písčin, které může
jako jediné z celé řešené oblasti “připomínat” dávné štěrkopískové lavic,
které zde nezregulovaná Vltava kdysi vytvářela.

Value: a small strip of brownfield with ruderal vegetation and a group of acacia trees on the west side of the course. On the periphy there is also a sand
"ring", containing a relatively valuable initial stage of open sandbank vegetation, which may be the only sandbank in the entire area "reminiscent" of the
ancient gravel-sand benches that the unregulated Vltava once formed here.

krajinný kontext: řízený brownfield, který má zjevně oddělovat golfové hřiště od příbřežní cesty, je součástí rozsáhlé “městské divočiny” v těsném
sousedství. V budoucnu může být využit například jako plocha pro řízenou
sukcesi.

Landscape context: the managed brownfield site, which is apparently intended to separate the golf course from the shoreline path, is part of the immediately adjacent large “urban wilderness”. In the future it may be used, for
example, as an area for managed succession.

26 lokalita: karlínský luh
hodnota: výrazně uměle upravený vltavský břeh bez litorální zóny, s dolním
kamenným stupněm (kudy vede příbřežní pěšinka) a s jen rudimentárně
vyvinutou příbřežní vegetací. Zato v těle břehové dlažby rostou obligátní
ruderální teplomilné trávníky s bohatými populacemi invazních rostlin.
Horní lem břehu broubí linie nahusto vysázených topolů bílých (Populus
alba “Pyramidalis”).

Site 26: Karlín meadow

26a

Výška umělého břehu je tu nejvyšší z celé zájmové oblasti, a díky tomu nelze ani s nadsázkou mluvit o skutečném, funkčním luhu, ale spíš jen o jeho
nefunkční nápodobě, neboť hladina spodní vody je zde nejspíš velmi nízko.

The artificial bank is at its highest in the whole area, which makes it impossible to describe in any way as a real, functional meadow; it is more of a
non-functional imitation, as the groundwater level is probably very low here.

krajinný kontext: klíčový úsek lužní krajiny, který propojuje krajinu Rohanského ostrova s cestou na centrum města. Časté jsou průhledy na pražské
centrum, svah je však díky značnému sklonu a ruderálnímu charakteru téměř “mrtvý”. Součástí jakékoliv revitalizace by měla být i úprava břehu tak,
aby byl alespoň částečně obnoven jeho setřený lužní charakter
27 lokalita: rohanská jungle
hodnota: pruh silně ruderální sukcesní vegetace, skládající se z pestré
směsky městských i pionýrských dřevin. Převažují druhy městských “suťáků” s dominantním javorem mléčem a trnovníkem akátem, ale místy se vyskytují i rozvolněné úseky s břízou, topoly (včetně topolu osiky) a extrémně
ruderální vegetace, která je hustě osídlena koloniemi bezdomovců. Biotop
je tak místy zarostlou skládkou odpadků.

27

Landscape context: a key stretch of floodplain landscape linking the landscape of Rohanský ostrov with the road to the city centre. There are frequent
views of the centre of Prague, but the slope is almost "dead" due to its steep
slope and ruderal character. Any revitalization project should also include the
modification of the bank to restore at least part of its former floodplain character.
Site 27: the Rohan jungle
Value: a strip of considerably ruderal successional vegetation, consisting of
a varied mixture of urban and pioneer trees. The predominant species are
urban "rubble" trees dominated by Norway maple and black locust, but there
are occasional scattered sections of birch, poplar (including aspen), and extremely ruderal vegetation that is densely populated by colonies of homeless
people. The biotope is overgrown by a garbage dump in places.

krajinný kontext: nejhustší část rohanské “urbánní jungle”, která je sice
značně skládkózní, ale revitalizovatelná a představuje již vzrostlou a poměrně členitou zelenou páteř území.
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Value: distinctly artificially modified bank of the Vltava with no littoral zone,
with a lower stone step (where the riverside path leads) and only rudimentary
riparian vegetation. However, the obligatory ruderal thermophilous grasses
with rich invasive plant populations grow in the body of the bank paving. The
upper edge of the bank is lined with a line of densely planted white poplars
(Populus alba "Pyramidalis").

Landscape context: the densest part of the Rohan “urban jungle”, which, although highly degraded, can be revitalized and already constitutes the mature and relatively structured green backbone of the area.

28a
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28 lokalita: zaniklý industriální areál

Site 28: former industrial complex

hodnota: betonové plochy se skupinkami pionýrských dřevin, periodickými jezírky a častými ploškami iniciálních sukcesních stadií je překvapivě
pestrým a hodnotným biotopem. Ke zdejším specialitám patří “invazní laboratoř”, zplaňování exotických druhů, které opustily dekorativní záhonky
kolem štěrkovny a šíří se odsud do volné krajiny. Jde především o ozdobnici
čínskou (Miscanthus sinensis) a komuli Davidovu (Buddleja davidii), které
zde tvoří občasné trsy v betonových spárách.

Value: these concrete areas with groups of pioneer trees, occasional pools
and numerous areas of initial successional stages form a surprisingly diverse and valuable habitat. One of the specialties here is the "invasion laboratory", exotic species that have spread from the decorative beds around
the gravel pit here into the open countryside. These mainly include Chinese
silver grass (Miscanthus sinensis) and the summer lilac (Buddleja davidii),
which form occasional clumps in gaps between the concrete slabs.

28b

krajinný kontext: opuštěné industriální plochy se vyskytují v celém řešeném území, tato má však díky rozvolněnému, parkovému charakteru a vysoké diversitě mikrobiotopů, výsadní postavení jednoho z nejzajímavějších
brownfields v celém řešeném území.

Landscape context: there are abandoned industrial sites throughout the entire area, but this one holds a privileged position as one of the most interesting brownfields in the entire area, due to its open, park-like character and
its high diversity of micro-biotopes.

29 lokalita: ruderální obdélník

Site 29: ruderal rectangle

hodnota: obdélníkový ruderál s hustým dřevinným prstencem, ve kterém
dominují hybridní topoly, břízy a zplanělé kultivary slivoní. Centrální plochu
porůstají notorické invazní druhy - celík obrovský (Solidago gigantea) a expanzní třtina křovištní (Calamagrostis epigejos).

Value: rectangular ruderal area with a dense ring of trees dominated by
hybrid poplars, birches and mature cultivars of plum trees. The central area
is overgrown by notorious invasive species - the tall goldenrod (Solidago
gigantea) and the expansive bush-grass (Calamagrostis epigejos).

krajinný kontext: součást zbytku továrních areálů, dobře “recyklovatelná”
v revitalizačním konceptu díky vrostlé vegetaci na okrajích, vytvářející uzavřené prostranství.

29

Landscape context: part of the remnant of factory complexes, highly "recyclable" in the revitalization concept owing to the vegetation growing on the
edges, creating an enclosed space.

30 lokalita:  bikepark

Site 30:  bike-park

hodnota: cenný, jemně mosaikovitý úsek krajiny s žádoucí a neúmyslně
vyváženou kombinací mechanického narušování a úseků, ponechaných ladem. Nízké nálety topolů jsou střídány úhorovitými okraji narušovaných
ploch s náznaky teplomilných lemů, místy se vyskytují i periodické kaluže.
Úseky s hustými porosty třtiny křovištní jsou fragmentované a nemohou se
šířit do cyklokrosové tratě, čímž vytvářejí hodnotnou vegetační mosaiku.

Value: a valuable, finely mosaicked stretch of landscape with a desirable
and unintentionally balanced combination of mechanical disturbance and
sections left fallow. Low stands of self-seeded poplars are interspersed with
the fallow edges of disturbed areas with hints of thermophilous fringes; there are occasional puddles in places. These sections with dense stands of
bush-grass are fragmented and cannot spread onto the cyclo-cross course,
creating a valuable mosaic of vegetation.

krajinný kontext: podobný areál je i na západní polovině Štvanice, a i zde
jde o lokální centrum biodiversity. Podobný způsob užívání je pro lužní krajinu vhodný a lze ho doporučit v části nově revitalizovaného území.

30

31 lokalita: sukcesní plocha I
hodnota: téměř homogenní plocha s hustým, sukcesním porostem hybridních topolů a monotónním bylinným patrem, složeným převážně z koberce
tvořeného třtinou křovištní a vratiče obecného.
krajinný kontext: postapokalyptická krajina, ukazující, co by se s územím
stalo, bylo-li by ponecháno bez lidských zásahů. Jde však o chudý a monotónní porost, který lze s minimem vstupní energie revitalizovat vytvořením extenzivní lesoparkové krajiny s hustými remízky a otevřenými travinnými plochami.
32 lokalita: ”lužní loučka”

Site 31: successional area I
Value: an almost homogeneous area with a dense, successional stand of
hybrid poplars and a monotonous herbaceous layer, consisting mainly of a
carpet of bush-grass and common reed.

31

Landscape context: a post-apocalyptic landscape, showing what would happen to the area, if it were left untouched. However, this is poor and monotonous vegetation that can be revitalized with minimal energy by creating
an extensive woodland landscape with dense copses and open grassland.
Site 32: "floodplain meadow"

hodnota: sečený palouk s občasnými sešlapovanými společenstvy a izolovanými, mladými solitérními topoly. Značná rozloha periodických louží je
zjevně atraktivní pro vodní ptáky.

Value: a mown meadow with occasional trampled communities and isolated, young solitary poplars. The considerable number of puddles that periodically form is clearly attractive to water birds.

krajinný kontext: otevřený a přehledný charakter tohoto územíčka skvěle
navazuje na sukcesní mosaiku ruderálních luhů v okolí a je možné jej využít
jako zárodek “lužní louky” uprostřed sukcesně více pokročilých porostů.
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Landscape context: there is a similar area in the western half of Štvanice,
and this too is a local centre of biodiversity. This type of use is appropriate
for a floodplain landscape and may be recommended in part of the newly
revitalized area.

Landscape context: the open and clear character of this area connects nicely to the successional mosaic of the ruderal meadows in the surroundings
and can be used as the nascent phase of a "floodplain meadow" in the middle of successionally more advanced vegetation.

32a
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33 lokalita: “lužní savana”

Site 33: "floodplain savannah"

hodnota: prostorově pestrý porost náletů pionýrských dřevin ve starším
brownfieldu. V podrostu dominuje hustý koberec třtiny křovištní, avšak vyšlapávaná místa jsou mnohem pestřejší a hostí různě staré a místy květnaté
trávníky vltavské štěrkové lavice. Strukturně jeden z nejcennějších biotopů
v území, navíc vzniklý spontánními sukcesními procesy.

Value: spatially diverse stand of self-seeded pioneer trees in an older brownfield site. The undergrowth is dominated by a dense carpet of bush-grass,
although the trampled areas are much more varied and host a variety of
old and sometimes flowery Vltava gravel bench grasses. In structural terms,
this is one of the most valuable biotopes in the area, which, moreover, was
created by spontaneous succession processes.  

krajinný kontext: savanovité “srdce” území s průhledy do okolní krajiny,
pravděpodobně i bohatou avifaunou. Celý polygon lze využít jako základní
kámen nově vytvářeného lužního parku.

32b

34 lokalita: třtinová step

Site 34: bushgrass steppe

hodnota: straší brownfield s typickým otevřeným “stepním” charakterem,
naprosto dominovaný hustým porostem třtiny křovištní a občasnými klony
zlatobýlu obrovského. Dřeviny téměř chybí, jedná se o částečně blokované
sukcesní stadium, neboť hustý porost znesnadňuje uchycování dřevin.
krajinný kontext: další člen sukcesní mosaiky Rohanského ostrova, který směřuje k postupnému zarůstání dřevinami. Ponecháním otevřeného,
“stepního” porostu by však bylo vhodné a vhodně by navazovalo na zahušťující se porost směrem do středu ostrova.

Value: a brownfield with a typical open “steppe” character, completely dominated by a dense stands of bush-grass and occasional clones of tall goldenrod. There are almost no trees; this is a partially blocked successional
stage, as the dense vegetation makes it difficult to for trees to take root.

33a

35 lokalita: bývalá Rustonka

Value: bizarre invasive and ruderal vegetation dominated by tree of heaven
and bush-grass, with concrete boulders and piles of rubbish. This is one of
the most specialized types of vegetation in the most "caustic" parts of the
urban landscape, which is mechanically resistant and tolerates toxic and
hostile substrates.

krajinný kontext: tato brutální jungle se nachází hned vedle pěstěných korporátních parčíku a je s nimi ve vtipném kontrastu. Udržování populace silně invazního pajasanu je na pováženou, ale syrový charakter plochy vytváří
zábavný a hodnotný krajinný kontrast k uniformní krajině v sousedství.

33b

hodnota: hustý porost s převažujícím akátem na náspu zaniklé trati je sice
ruderální a invazní, ale zároveň cenný pestrou prostorovou strukturou a
vzrostlými dřevinami. Je to ovšem vegetace typická pro okolí vlakových tratí
a je tak opět specifickým typem historické a kulturní vrstvy, kterou lze nadřadit nad ochranářské přístupy, které se snaží akát z krajiny spíš eliminovat.

Landscape context: this brutal jungle is situated right next to and in humorous contrast to the carefully cultivated corporate parks. Maintaining a population of heavily invasive ailanthus is a concern, but the harsh character
of the area creates an entertaining and valuable contrast to the uniform
landscape around it.
Site 36: railway embankment
Value: although the dense acacia-dominated vegetation on the embankment of the defunct line is ruderal and invasive, it is valuable for its varied
spatial structure and mature trees. However, this is vegetation typical for
the vicinity of train lines and is thus again a specific type of historical and
cultural layer that can be prioritized over conservation approaches that try
to eliminate acacia from the landscape.

krajinný kontext: násep je součástí východního rohu řešeného území, typického rychlou a hutnou sekvencí reliktních krajin.
37 lokalita: park u hřbitova
hodnota: napůl spontánně vzniklý park s mohutnými jasany i ruderálními
porosty akátu vznikl v přehlíženém trojúhelníku mezi zaniklým židovským
hřbitovem, náspem libeňského mostu a bývalou tratí na Těšnov. Jeho pozitivem je věková rozrůzněnost dřevin, která vznikla spontánní sukcesí do
vysázeného porostu, a dnes dodává parku biologickou atraktivitu.

Landscape context: another part of the successional mosaic of Rohanský
ostrov, which is gradually becoming overgrown by trees. However, retaining
the open "steppe" vegetation would be appropriate, and this would nicely
link up to the thickening vegetation towards the middle of the island.
Site 35: former Rustonka industrial complex

hodnota: bizarní invazní a ruderální vegetace dominovaná pajasanem
žláznatým a třtinou křovištní, kterou doplňují betonové balvany a hromady
odpadků. Jedná se o jeden z nejspecializovanějších typů vegetace v “nejleptavějších” částech městské krajiny, která j mechanicky odolná a snáší i
toxické a nepříznivé substráty.

36 lokalita: železniční násep

Landscape context: the savanna-like "heart" of the area with views of the
surrounding landscape, and probably also rich birdlife. The entire polygon
can be used as the basis for the newly created floodplain park.

34

Landscape context: the embankment is part of the eastern corner of the
area, typified by the rapid and dense sequence of relict landscapes.
Site 37: park by the cemetery
Value: this semi-spontaneous park with massive ash trees and ruderal
stands of acacia was created in an overlooked triangle between the former defunct Jewish cemetery, the embankment of the Libeň Bridge and the
former railway line to Těšnov. One positive feature is the age diversity of
the trees, which was the result of spontaneous succession into the planted
stand, and today adds to the park's biological appeal.

krajinný kontext: mimochodem vzniklá část krajiny, která je však poměrně
hodnotná. Při revitalizaci je vhodné respektovat věkovou rozrůzněnost dřevin a ledabylý charakter porostu.

Landscape context: a part of the landscape that formed incidentally, which
is, however, quite valuable. Any revitalization project should respect the age
diversity of the trees and the slapdash character of the stand.
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38 lokalita: bývalý židovský hřbitov
hodnota: otevřená plocha bývalého hřbitova s několika starými akáty je zajímavým krajinným reliktem. Biodiversita nízká, genius loci vysoký.

Site 38: former Jewish cemetery
Value: the open area of the former cemetery with several old acacia trees is
an interesting landscape relic. Low biodiversity, high genius loci.

krajinný kontext: cenný prvek “východního rohu” území, vhodný například
pro citlivou dosadbu dřevin.

Landscape context: a valuable element of the 'eastern corner' of the site, suitable for well-considered tree planting, for example.

39 lokalita: východní roh
hodnota: jedná se o ruderální prostranství v nástupním bodu do celého zájmového území. Zajímavé jsou zbytky staré ovocné výsadby (třešně) i spontánně vyrostlé ruderální roští, které území směrem od Palmovky uzavírá.
Biologicky poměrně pestrá mosaika ruderálních společenstev a solitérních
stromů je skvělým vstupním stavem pro tvorbu otevřeného parku.
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Site 39: east corner
Value: this is a ruderal open space at the entry point to the entire area. What
is interesting to the place are the remains of old fruit plantations (cherry trees) and spontaneous ruderal undergrowth, which closes the area off in the
direction of Palmovka. This biologically quite varied mosaic of ruderal communities and solitary trees is a great starting point for the creation of an open
park.

krajinný kontext: neuralgický bod území, kde doporučuji využití reliktů starých kulturních krajin jako vstupní brány do celého luhu

Landscape context: a sore point in the area, where I recommend the use of
relics of the old cultural landscapes as a gateway to the meadow as a whole.

40 lokalita: navážky na kose

Site 40: embankments on the spit
Value: a mosaic of embankments and concrete surfaces of variously ages
with a diverse range of ruderal communities. The edges are heavily overgrown with dense tree of heaven stands.

hodnota: mosaika různě starých navážek a betonových ploch s pestrou škálou ruderálních společenstev. Okraje jsou silně zarostlé hustými porosty pajasanu žláznatého.
krajinný kontext: navážky jsou jistou nápodobou otevřených štěrkových lavic, vznikajících spontánně v okolí velkých řek To se v Praze již neděje (řeka
je regulována a přehrazena Vltavskou kaskádou), nicméně i otevřené štěrkové plochy industriálního původu mohou být cennou součástí lužní krajiny
a náznakem zničené přirozené dynamiky toku.
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Site 41: island of willows
Value: lowland with a stand of crack willow as a small island in the dull golf
landscape. The area is likely to be lightly waterlogged and semi-natural in
character, but unfortunately this is cancelled out by piles of rubbish.

41 lokalita: vrbový ostrůvek
hodnota: sníženina s porostem vrby křehké jako ostrůvek v nudné golfové
krajině. Pravděpodobné je lehké podmáčení a polopřirozený charakter, který je bohužel lehce setřen hromadami odpadků.
krajinný kontext: porost lze využít jako jedno z “jader” revitalizace lužní krajiny, a to pouhým odstraněním skládky.

Landscape context: the embankments are a kind of imitation of the open
gravel benches that form spontaneously in the vicinity of large rivers. This
does not happen in Prague anymore (the river is regulated and dammed by
the Vltava Cascade); however, open gravel areas of industrial origin can also
be a valuable part of the floodplain landscape and can hint at the destroyed
natural dynamics of the watercourse.

Landscape context: the vegetation can serve as one of the "cores" of the revitalization of the floodplain, simply by removing the landfill.

hodnota: opět topolová “savana” s plochami holého betonu i poměrně
zapojené vegetace. Zajímavá je rozrůstající se populace ozdobnice čínské
a komule Davidovy, cenná je také pruhovitá struktura betonu a ruderální
vegetace. Místy se vytváří masivní louže a tehdy je využívá vodní ptactvo.

Site 42: western edge of the concrete plant
Value: again a poplar "savanna" with areas of bare concrete and fairly continuous vegetation. What are interesting are the growing populations of Chinese silver grass and summer lilac; the striped structure of the concrete and
the ruderal vegetation are also valuable. Massive puddles form in places,
which are used by water birds.

krajinný kontext: přímo navazuje na pás vegetace okolo betonárky, odkud
se sem šíří dekorativní druhy, pěstované na její “předzahrádce”. Na druhou
stranu navazuje na areál Přístavu 18600, kde se zahušťuje a více zarůstá
topoly. Poměrně hodnotné území, hlavně pro jeho otevřený charakter.

Landscape context: it is directly connected to the belt of vegetation around
the concrete plant, from where decorative species grown in its "front garden" are spread there. On the other hand, it connects to the Přístav 18600
site, where it gets thicker and more overgrown with poplars. It is a relatively
valuable area, mainly for its open character.

43 lokalita: Přístav 18600

Site 43: Přístav 18600
Value: this is a cultural and de facto composed landscape around a pub and
small playground, which was created using self-seeded hybrid poplars and
acacia trees. One bizarre feature is the small vineyard on the embankment in
the eastern part of the area; semi-abandoned ornamental plantings (tomatoes, day lilies) are common. The undergrowth is low, heavily affected by intensive trampling and frequent urination, with predominant acacia elements
- this area lacks floodplain dynamics, as it is very high above the river level.
However, it is of considerable value due to the organic design of the space
and is a fine example of ruderal vegetation used to create a relatively varied
landscape and a popular place.

42 lokalita: západní okraj betonárky

hodnota: jedná se o kulturní a de facto komponovanou krajinu okolo hospody a malého hřiště, při jejíž tvorbě byl využit spontánní nálet hybridních
topolů a akátu. Bizarním prvkem je malá vinice na navážce ve východní části území, časté jsou poloopuštěné dekorativní výsadby (rajčata, denivky).
Podrost je nízký, silně ovlivněný intenzivním sešlapem i častým močením,
s převládajícími prvky akátin - lužní dynamiku toto území nemá, neboť je
velmi vysoko nad hladinou řeky. Jeho vysoká hodnota však spočívá v organickém designu prostranství a je ukázkovým využitím ruderální vegetace
pro tvorbu relativně pestré krajiny i oblíbeného místa.
krajinný kontext: podobných topolových náletů je v celém řešeném území
hodně a toto místo může hezky posloužit jako ukázka citlivého a jednoduchého využití.
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Landscape context: there are many similar stands of self-seeded poplar
throughout the area and this site can serve nicely as an example of sensitive
and simple use.
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44 lokalita: předzahrádka betonárky
hodnota: původně dekorativní trávník s různými kultivary a dekorativní
výsadbou stromů je překvapivě pestrým biotopem. Na hranici svážku a
oblázkového pole se nacházejí malé mokřádky s dominantní sítinou sivou
- druhem, který naznačuje až subhalofytní charakter tohoto mikrobiotopu. Sešlapávaný svážek má nejen téměř teplomilný charakter, ale je zde i
spontánně vzniklé pohřebiště domácích mazlíčků. Nakonec, štěrkové lože
pod svážkem je jediný biotop v celém území, který připomíná opravdovou
štěrkovou náplavku Vltavy, a ačkoliv je zcela umělý, osídlují ho některé pionýrské druhy, které jsou na taková stanoviště vázány, a sukcese dřevin zde
probíhá jen velmi pozvolně.

1

Site 44: garden in front of the concrete plant
Value: originally an ornamental lawn with various cultivars and ornamental
trees, this is a surprisingly varied habitat. At the boundary of the scree and
shingle field there are small wetlands dominated by hard rush, a species that
suggests that this microbiotope is sub-halophytic. The trampled down slope
is not only almost thermophilic, but there is also a spontaneous created pet
burial ground here. Finally, the gravel bed under the slope is the only biotope
in the whole area that resembles the real gravel embankment of the Vltava
River, and although it is completely artificial, it is inhabited by some pioneer
species that are bound to such habitats, and the succession of trees here is
very gradual.

Šíří se odsud lokální populace komule Davidovy a ozdobnice čínské.

Local populations of summer lilac and Chinese silver grass are spreading
from here.

krajinný kontext: buď se jedná o vizionářské dílo, nebo shodu okolností, povedlo se zde nicméně vytvořit překvapivě pestrý kout. Je to i možná ukázka,
jak vytvářet “korporátní krajinu” v okolí přilehlých administrativních center,
aby byla sociálně i biologicky hodnotná.

Landscape context: whether a visionary work or a coincidence, it has nevertheless succeeded in creating a surprisingly diverse little nook. This is also
perhaps an example of how to create a socially and biologically valuable "corporate landscape" around adjacent administrative centres.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

5

Public spaces

5.1

STÁVAJÍCÍ PLOCHY

5.1

Existing areas

5.1.1

OSTROV ŠTVANICE

5.1.1

Štvanice island

Ostrov, který leží jen kousek od centra města, má mít ale i další využití. Město
proto řeší také dostupnost ostrova. Štvanici teď protínají dva mosty – železniční Negrelliho viadukt a také Hlávkův most s magistrálou a tramvajovou
tratí. Brzy k nim přibude ještě lávka z Holešovic do Karlína.„ Významným způsobem zlepší přístupnost ostrova.
5.1.2

VÍTKOV

5.1.1

Praha 3 – Žižkov.
Rozloha 14,93 ha, nadmořská výška 210–260 m.

This island, which is located just a short distance from the city centre, is,
however, to be used for other purposes. The city is therefore also addressing
access to the island. Štvanice is now crossed by two bridges - the Negrelli
railway viaduct and also Hlávkův bridge with the main thoroughfare and the
tram line. A footbridge from Holešovice to Karlín will soon be added. This will
significantly improve access to the island.
5.1.2

VÍtkov

Prague 3 - Žižkov.
Area 14.93 ha, 210-260 m above sea level.

Vrch Vítkov tvoří přirozenou severní hranici Žižkova s Karlínem. Jedná se o
městský park na temeni protáhlého hřebenu, založený koncem 19. století a
přeměněný ve 30. letech 20. století.

Vítkov hill forms the natural northern border between Žižkov and Karlín. It is
an urban park at the top of an elongated ridge, established in the late 19th
century and transformed in the 1930s.

Současný stav parku odpovídá požadavkům kladeným na jeho kompozici a
využití.

The current park meets the requirements for its composition and use.

Hlavní dominantou vrchu je monumentální architektura Národního památníku. Vrcholová partie Vítkova byla upravena do podoby snížené, „seříznuté“
plošiny s uplatněním vegetace pouze jako nízkého obvodového lemu. Tento
pás, spolu s masivy porostů na svazích, činí z kopce zelený podstavec památníku. Charakteristický je lesnatý porost na svazích.
5.1.3

5.1.2

The main dominant feature of the hill is the National Monument. The top
part of Vítkov was modified into a lowered, "cut" plateau with vegetation
only as a low fringe around the perimeter. This belt, together with the masses
of vegetation on the slopes, makes the hill the green base of the monument.
The forest cover on the slopes is characteristic.
5.1.3

Karlínské náměstí

Prague 8 - Karlín.
Area 1.54 ha, 186-187 m above sea level.

KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ

Praha 8 – Karlín.
Rozloha 1,54 ha, nadmořská výška 186–187 m.

The park is open to the public without restrictions, for short-term leisure purposes.

Park veřejnosti přístupný bez omezení, ke krátkodobé relaxaci.
Veřejný městský park v charakteristickém historizujícím smíšeném provedení,
kompatibilním s dominantou novorománského kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Vznik v 2. polovině 19. století. Část parku je volně komponována a uplatňují
se rozsáhlé travnaté plochy dovolující průhledy přes celý park. Cestní síť navazující na vstupy člení park do zatravněných ploch se stromy a keři.

A public urban park in a characteristically historicizing design matches the
dominant landmark of the New Romanesque church of St. Cyril and Methodius. Established in the 2nd half of the 19th century, part of the park is freely
composed, with extensive grassy areas offering views across the entire park.
The road network connected to the entrances divides the park into grassy
areas with trees and shrubs.

5.1.4

5.1.4

LYČKOVO NÁMĚSTÍ

Praha 8 – Karlín, Lyčkovo náměstí.
Rozloha 0,42 ha, nadmořská výška 186 m.

5.1.3

Prague 8 – Karlín, Lyčkovo náměstí.
Area 0.42 ha, 186 m above sea level.
A public city park from the turn of the 19th and 20th centuries, established in
a typical mixed historicist style, also influenced by Art Nouveau.

Veřejný městský park z přelomu 19. a 20. století, založený v typickém smíšeném historizujícím pojetí, ovlivněn též secesí.

The park has been completely renovated. Open to the public without restrictions, it is used for short-term leisure and as a pedestrian link.

Park je po kompletní obnově. Veřejnosti přístupný bez omezení, slouží ke
krátkodobé relaxaci a jako pěší spojnice.

The park composition is axially aligned with the school building. The focal
point of the park is the lowered parterre of the original shape. The central
area is defined by a path running along the edge of the lowered parterre. In
front of the grammar school there are two oval-shaped grassy areas, with an
approximately west-east axis.

Parková kompozice osově vázána na objekt školy. Těžiště parku tvoří snížený
parter původního tvaru. Středová plocha je vymezena cestou vedenou okrajem sníženého parteru. Před gymnáziem jsou dvě travnaté plochy vytvarované do oválu, s osou přibližně ve směru západ – východ.
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Lyčkovo náměstí

5.1.5
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5.1.5

5.1.5

KAIZLOVY SADY

Kaizlovy sady park

Praha 8 – Karlín.
Rozloha 1,69 ha, nadmořská výška 186 m.

Prague 8 - Karlín.
Area 1.69 ha, 186 m above sea level.

Veřejný městský park z konce 19. století, v charakteristickém historizujícím
krajinářském provedení, ovlivněném secesí. Veřejnosti přístupný park celoročně využívaný ke krátkodobé relaxaci s vymezeným prostorem dětského
hřiště. Park se rozkládá na malé ploše čtvercového tvaru, s cestní sítí vedenou v křivkách. V jižní části se cesty spojují v trojlístek se středovým uzlem.
Dřeviny jsou rozmístěny nepravidelně s bohatou druhovou skladbou.

A public city park from the end of the 19th century, in a characteristic historicist landscape style, influenced by Art Nouveau. The park is open to the
public all year round, used for short-term leisure with a closed off children’s
playground. The park is spread over a small square area, with a road network
running in curves. In the southern part, the paths join to form a trefoil with
a central node. Trees are irregularly distributed with a rich species composition.

5.1.6

5.1.4

PALMOVECKÝ KOPEC

5.1.6

Palmovecký kopec hill

Praha 8 – Karlín.
Rozloha 4,25 ha, nadmořská výška 184–210m.

Prague 8 - Karlín.
Area 4.25 ha, 184-210m above sea level.

Území kopce není prostupné ani celistvě řešené.

The hill is not permeable or comprehensively developed.

Palmovecký kopec je návrším podobným Vítkovu či Parukářce. Výhledy na
panorama města jsou působivé, dnes však veřejnosti nepřístupné. Palmovecký kopec je výraznou morfologickou dominantou Palmovky a koule bývalého
plynojemu na jeho vršku je jedním z orientačních a symbolických prvků v
lokalitě.

Palmovecký kopec is a hill similar to Vítkov or Parukářka. The views of the
city's skyline are impressive, but nowadays the area is not open to the public. Palmovecký kopec is the distinctive morphological dominant feature of
Palmovka and the sphere of the former gasworks on the top is one of the
landmarks and symbolic elements in the locality.

5.1.7

5.1.7

ZAHRÁDKÁŘSÁ KOLONIE

Rozloha 4,27 ha.

Allotment gardens

Area 4.27 ha

5.1.6

Cílový charakter v MPP – zastavitelná, nestavební, parkové prostranství, rekreační, stabilizovaná. Režim dílčí plochy v MPP – zahrádková osada.

Target character in the Metropolitan Plan - buildable, non-buildable, park
space, recreational, stabilized. Sub-area regime in the Metropolitan Plan allotment gardens.

Jedná se o jednu z nejstarší pražských osad, která byla založena kolem roku
1925.

This is one of the oldest allotment gardens in Prague, founded in around
1925.

Příkladem dobré praxe je rozvíjení zahrádkaření vhodně zakomponovaného
do městského prostoru parků. Osada by měla souběžně plnit funkci individuální, soukromé rekreace, i pěší prostupnosti pro veřejnost, bez toho, aby
jedna funkce vylučovala druhou. Možným řešením je vytvoření komunitní zahrady v souladu s požadavky na koncepci pražských břehů.

The development of gardening suitably integrated into the urban space of
parks is an example of good practice. The allotments should simultaneously
be used for individual, private recreation, and as a way for the public to walk
through the area, without one purpose precluding the other. One possible solution is to create a community garden in accordance with the requirements
of the Prague riverbank concept.

Nutnost probrat možnosti regulace ZK – řešit v rámci soutěžního dialogu za
účasti stakeholderů dotčeného území.
Řada příkladů dobře fungujících osad lze nalézt v publikaci Urban Allotment
Gardens in Europe (Bell et al., 2016).
5.1.8

The need to discuss the possibilities of regulating the allotment gardens - to
be resolved within the tender dialogue involving the area’s stakeholders.

5.1.7

Many examples of good allotment gardens can be found in the publication
Urban Allotment Gardens in Europe (Bell et al., 2016).    

ROKYTKA

5.1.8

Rokytka je po Vltavě a Berounce největší vodní tok na území Prahy. Okolí
Rokytky lze označit jako nejrychleji se měnící a také plné protikladů. Ústí Rokytky do Vltavy je součástí protipovodňové bariéry chránící Prahu před velkou vodou. Po katastrofálních povodních v roce 2002 zde byla vybudována
mohutná vrata a betonový val, který zajišťuje ochranu dolní Libně.
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Rokytka

The Rokytka is the largest watercourse in Prague after the Vltava and the
Berounka. The surroundings of the Rokytka can be described as the fastest
changing and also rife with contradictions. The mouth of the Rokytka into the
Vltava is part of the flood barrier protecting Prague from high water. After
the catastrophic floods of 2002, a massive gate and concrete embankment
were built here to protect lower Libeň.

5.1.8a

5.1.8b
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5.1.9

PARK THOMAYEROVY SADY

5.1.9

Thomayerovy sady park

Praha 8 – Karlín
Rozloha 4,25 ha, nadmořská výška 184–210m

Prague 8 - Karlín
Area 4.25 ha, 184-210m above sea level

Veřejný městský park z konce 19. století, založený na místě starší zámecké
zahrady a užitkových ploch, v typickém historizujícím pojetí s uplatněním
pravidelného tvarosloví i úprav novoromantického charakteru. Využití k víceúčelové rekreaci.

A public city park from the end of the 19th century, founded in place of an
older chateau garden and utility areas, in a typical historicist style using regular morphology and neo-Romantic modifications. Used for multi-purpose
recreation.

Thomayerovy sady jsou přírodním krajinářským parkem s výraznou výškovou
členitostí v dosahu říčky Rokytky a řeky Vltavy.

Thomayerovy sady is a natural landscape park with distinctive height variations in the vicinity of the Rokytka River and the Vltava.

5.1.9

Jižní strana svahu je členěna soustavou opěrných zdí a teras. Na temeni a
svazích zámeckého vrchu se rozkládá hlavní část parku s řadou vyhlídkových
plošin. Členitý terénní reliéf je tímto způsobem využit k zajímavým pohledům především k Libeňskému ostrovu a Vltavě. V údolní poloze se objevují
větší travnaté plochy střídané skalnatými partiemi.

5.1.10 Vltava riverbank promenade

5.1.10 POVLTAVSKÁ PROMENÁDA
Povltavská promenáda je dlouhodobý projekt, který má za cíl zklidnit rušnou dopravní spojku a poskytnout lepší propojení parků a okolních míst pro
chodce a cyklisty. Takto velká změna může přijít, až bude dokončena výstavba tunelového propojení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka- Balabenka.
Povltavská promenáda by měla v budoucnu fungovat jako zelená páteř, která
propojí tři významné rekreační oblasti: Budoucí Rohanský ostrov (karlínský
břeh Vltavy) – Rekreační oblast Rokytky – Trojskou kotlinu. (Trojská kotlina –
Od Bílé skály po ústí Šáreckého údolí)

5.1.10

Prague 8 - Libeň.
Area 7.65 ha, 184-258 m above sea level.

Praha 8 – Libeň.
Rozloha 7,65 ha, nadmořská výška 184–258 m.

The Bílá skála natural monument is a protected area on the right bank of
the Vltava River. It is an important landscape feature in the rocky river valley,
forming an important visual landmark.

Přírodní památka Bílá skála je chráněné území na pravém břehu Vltavy. Jedná se o významný krajinný prvek ve skalnatém údolí řeky, který tvoří významnou pohledovou dominantu.

There are two south-facing spurs in the natural monument - Bílá skála on the
western side with the former wall quarry, and Koráb on the eastern side with
the railway cutting. The steeper passages are overgrown with self-seeded
trees.

Na ploše přírodní památky se nacházejí dva k jihu orientované ostrohy – na
západní straně Bílá skála s bývalým stěnovým lomem a na východní straně
Koráb se zářezem železniční tratě. Strmější pasáže jsou zarostlé náletovými
dřevinami.

5.1.11

Vyhlídka Bílá skála a Černá skála.

Black slate, quartzite, sandstone and claystone occur in the area.
Bílá skála, and Černá skála viewpoint.
5.1.12 Bubenské nábřeží - Náplavka Holešovice (Dolní Holešovice)
- Ladislavův park

5.1.12 BUBENSKÉ NÁBŘEŽÍ – NÁPLAVKA HOLEŠOVICE (DOLNÍ HOLEŠOVICE)

Prague 7 - Holešovice.
Area 2.6 ha

– LADISLAVŮV PARK
Praha 7 – Holešovice.
Rozloha 2,6 ha.

Connection between Bubny, and Libeň running along the Vltava River. Significant elements include the mature greenery and open views of Štvanice island
and Rohanský ostrov. The main dominant landmark of the area is the gravel
silo and the body of Libeň Bridge. An area with high potential to become an
important recreational area.

Spojnice Bubnů a Libně procházející podél Vltavy. Významnými prvky jsou
vzrostlá zeleň a otevřené výhledy na ostrov Štvanice a Rohanský ostrov.
Hlavní dominantou prostoru je objekt sila na štěrkopísek a těleso Libeňského
mostu. Prostor s vysokým potenciálem stát se důležitou rekreační oblastí.
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The Vltava riverbank promenade is a long-term project that aims to ease the
busy traffic junction and provide pedestrians and cyclists with better links
between the parks and surrounding areas. Such a big change may come after
work has completed on the construction of the tunnel connection of the City
Ring Road in the section Pelc Tyrolka - Balabenka. In the future, the Vltava
riverbank promenade should serve as a green backbone connecting three
important recreational areas: The future Rohanský ostrov (the Karlín bank
of the Vltava) - the Rokytka Recreation Area - the Troja Basin. (Troja Basin From Bílá skála to the mouth of the Šárecký Valley)
5.1.11 Bílá skála and Koráb

5.1.11 BÍLÁ SKÁLA A KORÁB

Na území se vyskytují černé břidlice, křemence, pískovce a jílovce.

The southern side of the slope is divided by a set of retaining walls and terraces. The main part of the park lies on the top and slopes of the chateau hill,
with a number of viewing platforms. The rugged terrain is used in this way to
provide interesting views, especially of Libeňský ostrov and the Vltava River.
In the valley there are larger grassy areas interspersed with rocky sections.

5.1.12
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5.2

PROJEKTY A PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY

5.2

Projects and plans

5.2.1

TĚŠNOV

5.2.1

Těšnov

Těšnov tvoří významnou část zeleného pásu, který se skládá z parkových
ploch a kulturních staveb. Představuje důležitou spojnici v ose sever – jih. V
současné době se jedná o nekvalitní veřejný prostor v přímé návaznosti na
Florenc s nevyužitým potenciálem.

Těšnov is an important part of the green belt, which consists of park areas
and cultural buildings. It represents an important link in the north-south axis.
Currently, this is a poor quality public space with a direct connection to Florenc with unused potential.   

Soutěžní porota vybrala 1. prosince 2021 vítěze urbanistické soutěže na řešené území Florence a přilehlého okolí. Stal se jím návrh týmu 24, UNIT architekti, A69 – architekti a Marko&Placemakers. V rámci soutěže bylo představeno portfolio idejí pro řešení navazujícího prostoru Těšnova jako podklad
pro koordinovaný rozvoj území a rozhodování samosprávy o možnostech případné revitalizace území. (https://florenc21.eu)

On 1 December 2021, the panel of judges selected the winner of an urban
planning competition for Florenc and the surrounding area. The winning
design was by a team comprising 24, UNIT architekti, A69 – architekti and
Marko&Placemakers. The competition presented a portfolio of ideas for the
connected area of Těšnov as a basis for the coordinated development of the
area and local government decision-making concerning the potential for the
possible revitalization of the area. (https://florenc21.eu)

5.2.1

Budoucnost z výsledků soutěže
•

nová urbanistická studie s regulačními prvky pro řešené území Florence
- bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a nástroj koordinace procesu revitalizace území

•
•

The future from the competition results
•

podklad pro koordinovaný rozvoj území a rozhodování samosprávy o
možnostech případné revitalizace území

a new urban study with regulatory elements for the Florenc area - it will
serve as the basis for a change to the zoning plan and a means of coordinating the process of revitalizing the area

•

navržení etapizace postupné transformace území s přihlédnutím ke stávající dopravní infrastruktuře i plánovaným projektům veřejného a soukromého sektoru

basis for the coordinated development of the area and local government
decision-making concerning the potential for the possible revitalization
of the area

•

proposing phases for the gradual transformation of the area, taking into
account the existing transport infrastructure and planned public and private sector projects

•

planning the organisation of the area - the integration of Florenc into the
existing urban structure of Nové Město and Karlín

•

designing a system of public spaces with a clear hierarchy, with centres
of local or neighborhood significance

•

determination of an adequate balance between public, semi-public and
private spaces

•

respect for important views of historical and cultural monuments and
use of the specific morphology of the adjacent area

•

designing an economically feasible and socially coherent functional mix
based on a resilient structure that allows flexible use of the area in the
long term

•

preservation of the transport functions of the area and their integration
into the new urban structure and the addition of new uses

•

improving the north-south throughput - connecting the area - Vítkov
park with the Vltava riverbank

•

the addition of transverse links in the northern part of Těšnov park through the earthen body of the main road

•

design of blue-green infrastructure - must be based on the City of Prague’s Adaptation to Climate Change Strategy

•

a comprehensive, economically feasible, environmentally sustainable
and socially equitable vision for the revitalization of the area that will
motivate key stakeholders in the area to implement it

•
•
•

walkable city concept
promoting and developing the genius loci
promoting and integrating the urban fabric and developing its unique
character
diverse and lively public spaces

•

navržení organizace území - integrace Florence do stávající městské
struktury Nové Město a Karlína

•

navržení systému veřejných prostranství s jasnou hierarchií, s centry lokalitního nebo čtvrťového významu

•

určení adekvátního poměru mezi veřejnými, poloveřejnými a soukromými prostory

•

respektování důležitých průhledů na historické a kulturní památky a využití specifické morfologie navazujícího území

•

navržení ekonomicky proveditelného a sociálně soudržného funkčního
mixu opírající se o odolnou strukturu, která v dlouhodobé perspektivě
umožní flexibilitu využití území

•

zachování dopravních funkcí oblasti a jejich integrace do nové městské
struktury a doplnění o nové využití

•

zkvalitnění průchodnosti v severojižním směru – propojení řešeného
území – parku Vítkov s nábřežím Vltavy

•

doplnění příčných vazeb v severní části parku Těšnov přes zemní těleso
magistrály

•

navržení modro-zelené infrastruktury – nutnost vycházet ze Strategie
adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

•

komplexní, ekonomicky proveditelné, ekologicky udržitelné a sociálně
spravedlivé vize revitalizace území, která bude motivovat klíčové aktéry
území k její realizaci

•

koncept walkable city

•

podpora genius loci a jeho rozvíjení

•

podpora a zacelení městské struktury a rozvíjení jedinečného charakteru

•

rozmanité a živé veřejné prostory
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5.2.1

•

105

5.2.2

NEGRELLIHO VIADUKT

5.2.2

Negrelli viaduct

V západní části při Rohanském nábřeží tvoří pohledovou dominantu kulturní
památka Negrelliho viadukt. Jedná se o liniovou stavbu železničního mostu
vedoucí přes Karlín a Vltavu. Spojuje Masarykovo nádraží v Praze přes ostrov
Štvanici s Bubny.

The Negrelli Viaduct cultural monument is a dominant landmark in the western part of Rohanské nábřeží. It is a linear railway bridge over the Karlín and
Vltava rivers. It connects Masarykovo nádraží railway station in Prague with
Bubny via Štvanice island.

Nově zrekonstruovaný Negrelliho viadukt má potenciál být hlavním motivem
západní části území s přiléhajícím významným veřejným prostorem. Dodává
lokalitě osobitý charakter a odkazuje na její dopravní funkci.

The newly reconstructed Negrelli Viaduct has the potential to be the main
motif of the western part of the area with an adjacent significant public space. It gives the site a distinctive character and is a tribute to its transport
purpose.

Roku 2016 byla představena architektonická studie využití prostorů v okolí
Negrelliho viaduktu. Studie byla představena v rámci sympozia Viadukt - příležitost pro kreativní město. Autoři studie - ateliér MOBA studio: „Hlavním
tématem bylo vytvoření dostatečného zázemí pro aktivní veřejný prostor.

5.2.2

In 2016, an architectural study on the use of the spaces around the Negrelli
Viaduct was presented. The study was presented at the symposium entitled
Viaduct - Opportunity for a Creative City. Authors of the study - MOBA studio:
The main topic was the creation of sufficient facilities for an active public
space.

https://www.koridory.cz/wp-content/uploads/2017/06/Projekt_reko_Negrellak.pdf
5.2.3

https://www.koridory.cz/wp-content/uploads/2017/06/Projekt_reko_Negrellak.pdf

ŠTVANICKÁ LÁVKA

5.2.3

Břehy Vltavy mezi Holešovicemi a Karlínem by příští rok měla propojit nová,
300 metrů dlouhá, Štvanická lávka. Konstrukce z moderních materiálů za asi
300 milionů korun má výrazně zlepšit cestu přes řeku nejen místním.
5.2.4

5.2.5

Next year, the banks of the Vltava between Holešovice and Karlín are to be
connected by the new, 300-metre-long Štvanická footbridge. The footbridge,
made of modern materials at a cost of roughly CZK 300 million, is supposed
to significantly improve the route across the river, not only for locals.

OSTROV ŠTVANICE

Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) a s architektonickou kanceláří RKAW připravuje Manuál vize ostrova Štvanice, jehož cílem je
vytvoření scénáře postupné obnovy a využití tohoto území v centru města
(viz Souhrnná analýza)

5.2.4

5.2.3

VLTAVSKÁ FILHARMONIE

5.2.5

5.2.7

ROHANSKÝ MOST (viz Souhrnná analýza Rohanského ostrova)

5.2.8

POVLTAVSKÁ PROMĚNA OKOLÍ ROKYTKY
(ROHAN – ROKYTKA – TROJSKÁ KOTLINA)

5.2.6

Bubny – Zátory

Holešovice - Bubny-Zatory is an area of Prague that has not served its original purpose for decades. While one used to find freight stations and transshipment halls here, today we see this location as a place for the creation
of a new modern district. Another integral part of the area is the plan for the
Vltava Philharmonic building, which is a symbol of the transformation of this
part of Holešovice and which should also become the first symphony concert
hall built in Prague in the last 100 years.

5.2.4

5.2.7

Rohan bridge (Summary analysis of Rohan Island)

5.2.8 The Vltava riverbank transformation of the area around the Rokytka
(Rohan - Rokytka - Troja basin)

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy připravuje strategickou studii pro
rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc – Tyrolky a potoka Rokytky v Libni. (viz Souhrnná analýza Rohanského ostrova, https://www.
tvarchitect.com/clanek/povltavska-promenada-propoji-rohansky-park-rokytku-a-trojskou-kotlinu/)
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Vltava philharmonic

The new Vltava Philharmonic building will be built by the City of Prague according to a design by the Danish architectural studio Bjarke Ingels Group
(BIG). The city selected the design from the visualizations of a total of 19
candidates in an international competition. The building should kick-start the
development of one of Prague's largest brownfields, Bubny-Zátory, where a
new district for up to 25,000 inhabitants is to be built.

BUBNY – ZÁTORY

Holešovice – Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které neslouží už desítky let
svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste tu našli nákladové nádraží a překladové haly, dnes vnímáme tuto lokalitu jako místo pro vznik nové moderní
čtvrti. Nedílnou součástí území je také záměr výstavby Vltavské filharmonie,
která je symbolem proměny této části Holešovic a která by se zároveň měla
stát první koncertním sálem pro symfonickou hudbu vzniklým v Praze v posledních 100 letech.

Štvanice island

Prague, in cooperation with the Institute of Planning and Development (IPR)
and the RKAW architectural studio, is preparing a Vision Manual for Štvanice
Island, the aim of which is to create a scenario for the gradual renewal and
use of this area in the city centre (see Summary Analysis)

Novou budovu Vltavské filharmonie postaví Praha podle návrhu dánského
architektonického studia Bjarke Ingels Group (BIG). To hlavní město vybralo
v mezinárodní soutěži z vizualizací celkem 19 zájemců. Budova by měla odstartovat rozvoj jednoho z největších pražských brownfieldů Bubny-Zátory,
na jehož místě má vyrůst nová čtvrť až pro 25 tisíc obyvatel.
5.2.6

Štvanice footbridge

5.2.5

5.2.6

The Prague Institute of Planning and Development is preparing a strategic
study for the development of the natural surroundings of what are now Povltavská ulice, the area around Pelc - Tyrolka and the Rokytka stream in Libeň.
(Summary analysis of Rohan Island, https://www.tvarchitect.com/clanek/
povltavska-promenada-propoji-rohansky-park-rokytku-a-trojskou-kotlinu/)
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5.2.9

PARK U VODY

Cílem revitalizace prostoru mělo být 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, které umožňuje volný
pohyb kolem vody. Návrh měl představit základní principy fungování nového
parku, jeho schopnost dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání
i uživatelů samotných, které revitalizace vyvolá. Zadavatel si nepřál instantní,
luxusní, přesně definovaný nábřežní park. Nový park na ploše cca 2,9 ha měl
udržitelným způsobem zohlednit rizika a omezení, která s sebou přináší umístění v aktivní záplavové zóně.

5.2.9

5.2.8

Park by the water

The aim of revitalizing the area was to re-establish the relationship with the
river on the left bank of the Vltava, to strengthen the unique character of the
park with its preserved trace of industry and to exploit the potential of one of
the few public places in the urban structure with a large green area that enables free movement around the water. The proposal was to present the basic
principles of the new park, its ability to respond dynamically to its changing
uses and the actual users that the revitalization will attract. The contracting authority did not want an instant, luxurious, precisely-defined waterfront
park. The new park, covering an area of approximately 2.9 hectares, was designed to sustainably take account of the risks and limitations posed by its
location in an active flood zone.

5.2.10 HOLEŠOVICKÉ NÁBŘEŽÍ

5.2.10 Holešovice embankment

Praha 7 – Holešovice.
Nábřeží je součást protipovodňové ochrany Prahy.

Prague 7 - Holešovice.
The embankment is part of Prague’s flood protection system.

Holešovické nábřeží vede kolem levého břehu Vltavy od severního konce Partyzánské ulice k jižnímu předmostí mostu Barikádníků. Vzniklo v roce 1890
úpravou přirozeného břehu Vltavy u starých Holešovic. V roce 1978 se nábřeží
změnilo na neveřejný a nepřitažlivý prostor překladišť a deponií. V současnosti se jedná o chátrající území.

The Holešovice embankment runs around the left bank of the Vltava River
from the northern end of Partyzánská street to the southern bridgehead of
Barikádníků Bridge. It was created in 1890 by modifying the natural bank of
the Vltava River near the old Holešovice. In 1978, the embankment became
a non-public and unattractive transshipment and depot site. It is currently a
dilapidated area.

Nový projekt Port7 (Skanska) upravuje území brownfieldu a propojuje pracovní prostředí s nově vytvořeným veřejným prostorem plným zeleně.
5.2.11 N ÁBŘEŽÍ STROMOVKY

The new Port7 project (Skanska) redevelops a brownfield site and connects the
working environment with a newly created public space full of greenery.

5.2.9

Úprava nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu
plynule navazuje na celkovou Koncepci Císařského ostrova. Území může nově
plnit nejen pobytovou funkci. Stane se také důležitou spojnicí Stromovky a
ostatních částí Trojské kotliny.

5.2.11 Stromovka embankment
The redevelopment of the Stromovka embankment and the wider area in front
of the canal bridge is seamlessly linked to the overall Císařský ostrov Concept.
The area can now serve more than merely a residential purpose. It will also become an important link between Stromovka and other parts of the Troja basin.

Součástí naplňování Akčního plánu Koncepce Císařského ostrova je úprava nábřeží plavebního kanálu u Stromovky včetně ploch k valu železničního náspu
takovým způsobem, aby území mohlo plnit roli nejen pobytovou, ale i funkci
důležité spojnice Stromovky a ostatních částí Trojské kotliny, zejména dále po
proudu.

The implementation of the Action Plan of the Císařský ostrov Concept includes
the adaptation of the embankment of the navigation channel by Stromovka,
including the areas close to the railway embankment, so that the area can
not only be used for residential purposes, but can also constitute an important
link between Stromovka and other parts of the Troja Basin, especially further
downstream.

5.2.10
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5.2.11
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6
ŠIRŠÍ ÚZEMÍ / Wider area
6.1

BIOTOPY / Biotopes

1. lokalita: Bubenské nádraží 1 / Site 1: Bubenské nádraží station 1
2. lokalita: Bubenské nádraží 2 / Site 2: Bubenské nádraží station 2
3. lokalita: kolejiště bubenského nádraží
/ Site 3: the track of Bubenské nádraží station
4. lokalita: štvanický luh / Site 4: Štvanice meadow
5. lokalita: parkoviště u Vltavské / Site 5: car park by Vltavská street
6. lokalita: park u Vltavské / Site 6: park by Vltavská ulice
7. lokalita: bikepark na Štvanici / Site 7: bike-park on Štvanice
8. lokalita: lužní park Štvanice / Site 8: Štvanice floodplain park
9. lokalita: park u kurtů / Site 9: park by the courts
10. lokalita: park u vily Štvanice / Site 10: park near the Štvanice villa
11. lokalita: navigace plavební komory 1 / Site 11: navigation lock 1
12 lokalita: navigace plavební komory 2 / Site 12: navigation lock 2
13 lokalita: bývalá drtírna / Site 13: former crushing facility
14. lokalita: Ladislavův park / Site 14: Ladislav’s Park
15. lokalita: luh u Lighthouse towers
/ Site 15: meadow by Lighthouse Towers
16. lokalita: Park u vody / Site 16: Park by the water
17. lokalita: pahorek nad Sluncovou / Site 17: hill above Sluncová
18. lokalita: okolí Invalidovny / Site 18: area around Invalidovna
19. lokalita: svahy Vítkova / Site 19: slopes of Vitkov
20. lokalita: Karlínské náměstí / Site 20: Karlínské náměstí
21. lokalita: luh pod Bílou skálou / Site 21: meadow below Bílá skála
22. lokalita: Bílá skála / Site 22: Bílá skála
6.1

ÚSES (ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY)

		/ ÚSES (Territorial system of ecological stability)
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6

ŠIRŠÍ ÚZEMÍ

6

Wider area

6.1

BIOTOPY

6.1

Biotopes

1. lokalita: Bubenské nádraží 1

Site 1: Bubenské nádraží station 1

popis: složitě strukturovaná sukcesní stadia invazních i domácích dřevin s
převahou hybridních topolů (Populus sp.), břízy bělokoré a vrby jívy, místy
s velmi vysokým podílem pajasanu žláznatého (Ailanthus altissima). Starší
brownfield ponechaný ladem (spontánní sukcese zde probíhá cca 12 let).

Description: complexly structured successional stages of invasive and native
tree species with a predominance of hybrid poplars (Populus sp.), silver birch
and willow, with a very high proportion of  tree of heaven (Ailanthus altissima) in places. Older brownfield left fallow (spontaneous succession has been
taking place here for about 12 years).

hodnota: relativně hodnotný biotop s bohatou vnitřní strukturou a sérií
středně pokročilých sukcesních stadií
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: blízký biotop podobného složení v těsné blízkosti řeky, sousední “nášlapný kámen” pro některé rostlinné
a živočišné druhy
2. lokalita: Bubenské nádraží 2
popis: rozsáhlá postindustriální krajina obsahující pestrou škálu biotopů, dominují však raná sukcesní stadia podél funkčních i bývalých tratí a na antropogenních terénních útvarech. Část je komunitní zahradou, úsek podél
vlakového koridoru je jednou z nejbohatších lokalit městské ruderální flóry,
invazních, ale i přirozených stepních a teplomilných druhů. Lokalita zarůstá
od cca roku 2016, v současnosti je na jejím severním okraji zahájena stavba
nové čtvrti. Dříve se jednalo o depo Bubenského nádraží
hodnota: pestrá mosaika biotopů v raných sukcesních stadiích. Toto nádraží
je jedním z nejstarších a biologicky nejpestřejších prostorů v Praze.
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: nejbližší nášlapný kámen xerofilní a subxerofilní flóry, navíc přímo ve směru převažujícího proudění vzduchu.
3. lokalita: kolejiště bubenského nádraží
popis: herbicidy udržované, používané kolejiště s iniciálními stadii sukcese a
relativně bohatou terofytní flórou
hodnota: bohatá společenstva terofytů a neofytní flóry
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: součást nášlapného kamene
bubenského nádraží, zdroj některých domácích i invazních/expanzních druhů
4. lokalita: štvanický luh
popis: břehová zóna těsně pod elektrárnou, jedno z nejcennějších a nejbohatších území na Štvanici. Místy se v rozbité navigaci vytvářejí štěrkové nebo
bahnité náplavy s typickou vegetací břehů nížinných řek. Jedná se o pestrý,
dynamický biotop dominovaný chrasticí rákosovitou, ale i spoustou dalších
druhů typických pro takové biotopy. Břeh je také strukturně pestrý a bohatý
na avifaunu.
hodnota: jeden z mála úseků polopřirozeného břehového porostu v okolí
širšího centra Prahy
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: nejbližší a nejpestřejší břehový porost, ze kterého je při vybudování parku pravděpodobné šíření druhů.
Jedná se i o poměrně výraznou pohledovou dominantu.
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Value: a relatively valuable biotope with a rich internal structure and a series
of intermediate successional stages.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: nearby habitat with a similar composition in close proximity to the river, a neighbouring "stepping
stone" for some plant and animal species.
Site 2: Bubenské nádraží station 2
Description: an extensive post-industrial landscape containing a diverse
range of habitats, but dominated by early successional stages along working
and former railway lines and on anthropogenic landforms. Part of it is a community garden; the section along the train corridor is one of the richest sites
of urban ruderal flora, invasive but also native steppe and thermophilous
species. The site has been overgrown since around 2016, and the construction of a new neighborhood is currently underway on its northern edge. It was
formerly the Bubny railway station depot.
Value: diverse mosaic of habitats in early successional stages. This station is
one of the oldest and most biodiverse spaces in Prague.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: the nearest stepping stone of xerophilous and sub-xerophilous flora, moreover directly in the direction of the prevailing air flow.
Site 3: the track of Bubenské nádraží station
Description: an herbicide-maintained track, in use, with initial stages of succession and relatively rich therophyte flora.
Value: rich communities of therophytes and neophytic flora.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: part of the stepping stone
of Bubenské nádraží station, the source of some native and invasive/expansive species.
Site 4: Štvanice meadow
Description: the riparian zone just below the power plant, one of the most valuable and richest areas in Štvanice. Gravel or mudflats with typical lowland
riparian vegetation form in places in the broken navigation. This is a diverse,
dynamic biotope dominated by reed canary grass, but also by many other
species typical of such biotopes. The shore is also structurally diverse and
rich in birdlife.
Value: one of the few stretches of semi-natural riparian vegetation in the
vicinity of the wider centre of Prague.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: the closest and most diverse riparian vegetation from which species are likely to spread when the
park is built. It is also a relatively distinctive visual landmark.
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5. lokalita: parkoviště u Vltavské

Site 5: car park by Vltavská street

popis: prašné, štěrkové a šotolinové parkoviště, broubené hustým a mladým
porostem hybridních topolů porostlých girlandami plaménku plotního

Description: dusty gravel car park, lined with dense and young stands of hybrid poplars festooned with clematis.

hodnota: otevřená plocha s ranými sukcesními stadii a dočasnými mělkými
loužemi, pestrý biotop především blanokřídlého hmyzu.

Value: open area with early successional stages and temporary shallow
pools, a varied habitat, especially for hymenoptera.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: součást složité mosaiky Bubenského nádraží

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: part of the complex mosaic of Bubenské nádraží station.

6. lokalita: park u Vltavské

Site 6: park by Vltavská ulice

popis: velmi intenzivně využívaný park s maloplošnou kombinací té nejintenzivnější parkové výsadby a extrémně močí a sešlapem ovlivněných trávníků.
Silně urbánně ovlivněný biotop.

Description: a very intensively used park, a small area with a combination of
the most intensive park planting and grassland extremely affected by urination and trampling. It is a heavily urban-influenced biotope.

hodnota: širší součást bubenského nádraží s velmi nízkou krajinářskou a biologickou hodnotou.

Value: a wider part of Bubenské nádraží station with very low landscape and
biological value.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: součást bubenského komplexu

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: part of the Bubny complex.

7. lokalita: bikepark na Štvanici
popis: cyklocrossové hřiště, které se vyznačuje nadprůměrnou biodiversitou právě díky různě intenzivně narušovanému povrchu, geomorfologické
diversitě a „výjimce“ z pravidelného sečení okolních trávníků. Střetávají se
zde společenstva jednoletých plevelů s fragmenty subxerofilních trávníků a s
nitrofilními ruderály. Pumptrack je také zjevně bohatým hmyzím biotopem,
holý substrát na jaře hostí velké množství blanokřídlých.
hodnota: biotop, napodobující (neúmyslně) morfologií i biotou cenná lužní
společenstva - suché hřebeny jesepů, provoz kol zde udržuje cenná iniciální
sukcesní stadia.
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: Tento bikepark tvoří spolu s
podobným, i když “divočejším” areálem na rohanském ostrově, jeden z nejzajímavějších a biologicky nejpestřejších bezlesých biotopů v širším okolí
území.
8. lokalita: lužní park Štvanice
popis: tradičně udržovaný, řídký lužní park s dominantními jedinci topolů.
Centrální štvanická louka – parková výsadba s mohutnými solitérními dřevinami (převládá topol černý, vysoké zastoupení má ale i jasan ztepilý a jírovec
maďal). Travní porosty jsou uniformní, ruderalizované a druhově poměrně
dost chudé, což je nejspíš důsledek především častého, strojového a jednorázového sečení. Přes výše řečené odpovídá obecný charakter území obdobným nivním krajinám a cenná je právě jeho struktura, nikoliv druhová
diversita. Zajímavá je samotná špička ostrova, které obsahuje cenné sešlapávané “husí” trávníčky a fragmentární pobřežní vegetaci podél sešlapávaných
břehů.
hodnota: silně “parkově” ovlivněná verze luhu s výrazně necitlivě nastavenou údržbou (příliš “klasická” a intenzivní),
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: výrazná pohledová dominanta
a nejbližší lužní krajina
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Site 7: bike-park on Štvanice
Description: a cyclo-cross course with above-average biodiversity, precisely because of its variously intensively disturbed surface, geomorphological
diversity and its "exception" from the regular mowing of the surrounding
grassy areas. Annual weed communities come together here with fragments
of sub-xerophilous grasslands and nitrophilous ruderals. The pump track is
also clearly a rich habitat for insects, with the bare substrate hosting a large
number of hymenoptera in spring.
Value: a biotope that (unintentionally) imitates valuable floodplain communities in terms of its morphology and biota - dry point bar ridges; the cycle
traffic maintains valuable initial successional stages.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: Together with the similar,
albeit "wilder" area on Rohanský ostrov, this bike park is one of the most interesting and biologically diverse forest-free biotopes in the wider area.
Site 8: Štvanice floodplain park
Description: traditionally maintained, sparse floodplain park with dominant
poplar trees. Central Štvanice meadow - park planting with massive solitary
trees (black poplar predominates, but there is also a high proportion of ash
and sycamore). The grasslands are uniform, ruderal and relatively species-poor, which is probably the result of frequent machine and one-off mowing.
In spite of the above, the general character of the area corresponds to similar
floodplain landscapes and it is its structure, not its species diversity that is valuable. The very tip of the island is interesting, containing valuable trampled
"goose" grasslands and fragmentary coastal vegetation along the trampled
banks.
Value: a distinctively "park"-influenced version of a meadow with a most insensitive maintenance set-up (too "classic" and intensive).
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: prominent view landmark
and the nearest floodplain landscape.
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9. lokalita: park u kurtů

Site 9: park by the courts

popis: heterogenní parková výsadba s dominantním porostem platanů a heterogenní mosaikou různě starých a kvalitních výsadeb dřevin

Description: heterogeneous park planted with a dominant stand of plane trees and a heterogeneous mosaic of trees of different ages and quality.

hodnota: typický městský park, částečně spíš zelená “výplň” v přechodovém
území s malým množstvím cenných prvků

Value: a typical urban park, partly more of a green "filler" in the transition
area with few valuable features.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: součást štvanického komplexu

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: part of the Štvanice complex.

10. lokalita: park u vily Štvanice
popis: sešlapávaný trávník s prvky ruderalizovaných písčin před vilou Štvanice. V druhové skladbě jsou patrné vlivy dosévání i nedávných stavebních
prací, které se projevují přítomností jednoletých plevelů. Stromovému patru
dominuje klasická parková výsadba parkových dřevin bez specifické vazby na
lužní prostředí ostrova.
hodnota: park s nepříliš vysokou biologickou a krajinářskou hodnotou
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: součást štvanického komplexu
11. lokalita: navigace plavební komory 1
popis: velmi pestrá, kamenem vyskládaná navigace s pestrou škálou xerofilních, ruderálních i mokřadních druhů. Zásadní je přítomnost občasných
balvanů a tůní na okraji toku řeky a volné spáry mezi balvany. Horní pruh
navigace je zarostlý hustou směsí invazních dřevin (dominuje pajasan, akát)
hodnota: bizarní kombinace xerofilních a vlhkomilných druhů na místy narušeném kamenitém náspu při nejméně frekventovaném úseku plavební
komory
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: blízká a pestrá pobřežní vegetace s význačnými bylinnými porosty
12 lokalita: navigace plavební komory 2
popis: kamenitá navigace plavebního kanálu s velmi pestrou škálou ruderální
i xerofilní vegetace, zčásti (asi na 30%) zarůstající invazními dřevinami – pajasanem žláznatým a trnovníkem akátem. Přímo u břehu se pak vyskytuje pestrý, úzký pás mokřadních rostlin, z nichž některé (například krtičník křídlatý)
patří k poměrně vzácnějším druhům naší flóry.
hodnota: převážně xerofilní lem řeky se silně invazním pásem, bizarní společenstvo zcela umělého biotopu
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: velmi blízká pobřežní vegetace, ukázka toho jak nestrukturovat břeh
13 lokalita: bývalá drtírna
popis: postindustriální lokalita s opuštěnými sily; sukcesní mosaika obsahující jak starší porosty s dominantním akátem a topoly, tak řídkou vegetaci raných sukcesních stadií brownfieldů. Zajímavá vegetační mosaika také porůstá
budovu bývalého sila.
hodnota: místo s potenciálem vzniku zajímavé postindustriální lužní krajiny, s
využitím částečně spontánně zarostlých betonových konstrukcí
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: vegetace protějšího břehu a
pohledová dominanta
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Site 10: park near the Štvanice villa
Description: trampled grassland with elements of ruderalized sands in front
of the Štvanice villa. The species composition shows the effects of sowing
and recent construction works, which are reflected in the presence of annual
weeds. The tree canopy is dominated by classic park trees with no specific
link to the floodplain environment of the island.
Value: park with no great biological and landscape value.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: part of the Štvanice complex.
Site 11: navigation lock 1
Description: a highly varied navigation made of stacked rocks with a wide
range of xerophilous, ruderal and wetland species. The presence of occasional boulders and pools at the edge of the river course and loose gaps between
boulders is essential. The upper course of the navigation is overgrown with a
dense mixture of invasive trees (dominated by ailanthus, acacia).
Value: a bizarre combination of xerophilous and wetland species on a rocky
embankment disturbed in places, at the least frequented section of the lock.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: close and varied coastal
vegetation with prominent herbaceous vegetation.
Site 12: navigation lock 2
Description: rocky navigation channel with a highly diverse range of ruderal
and xerophilous vegetation, partly (roughly 30%) overgrown with invasive
trees - ailanthus and black locust. Right by the shore there is a diverse, narrow belt of wetland plants, some of which (such as the green figwort) are
relative rare species in this country.
Value: mostly xerophilous river edge with a strongly invasive belt, bizarre
community of a completely artificial biotope.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: very close to riparian vegetation, an example of how not to structure the bank.
Site 13: former crushing facility
Description: post-industrial site with abandoned silos; a successional mosaic containing both older stands dominated by acacia and poplar, as well
as sparse vegetation of early brownfield successional stages. An interesting
mosaic of vegetation also covers the former silo building.
Value: site with the potential to create an interesting post-industrial floodplain landscape, using partly spontaneously overgrown concrete structures
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: vegetation of the opposite
bank and dominant view
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14. lokalita: Ladislavův park

Site 14: Ladislav’s Park

popis: malý, nepříliš frekventovaný a otevřený park s nízkým, mladým stromovým patrem a výsadbou dekorativních keřů. Silně ruderální park silně
ovlivňuje - zarůstá místy pajasanem žláznatým, okrajové zóny obsahují městskou ruderální flóru a vegetaci

Description: a small, fairly quiet and open park with a low, young tree canopy
and decorative shrubs. Highly ruderal park with a strong influence - overgrown in places with tree of heaven; peripheral zones contain urban ruderal
flora and vegetation.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: protější břeh Maninského parku, de facto hluchý úsek krajiny

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: opposite bank of Maniny
Park, de facto a deaf section of the landscape.

15. lokalita: luh u Lighthouse towers

Site 15: meadow by Lighthouse Towers

popis: ruderální vegetace dominovaná topoly (Populus sp.), z větší části fungující jako neoficiální parkoviště. Krom vysokého podílu invazních druhů je
území význačné také fragmenty písčin s náznaky pískomilné vegetace, která
však v pozdější části sezóny přerůstá vysokým ruderálem. Mikroklima území
je silně ovlivněno hyperbolicky tvarovanou fasádou, která silně zvyšuje teplotu v části území.

Description: ruderal vegetation dominated by poplars (Populus sp.), mostly
serving as an unofficial car park. Besides the high proportion of invasive species, the area is also characterised by fragments of sandbank with hints of
sand-loving vegetation, which, however, grows into tall ruderal later in the
season. The microclimate of the area is strongly influenced by the hyperbolically-shaped facade, which considerably increases the temperature in part
of the area.

hodnota: potenciálně hodnotný luh
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: protější břeh, pohledová dominanta
16. lokalita: Park u vody
popis: úzký pruh ruderálního luhu směrem po proudu Vltavy; obsahuje zbytky industriální architektury (železniční vlečku), cílenou parkovou výsadbu i
spontánně vzniklý luh dominovaný starším sukcesním porostem topolu (Populus sp.). Břeh je regulovaný, s marginálními zbytky břehových společenstev.
hodnota: silně industriální biotop, a také oblíbená psí loučka, ovšem s potenciálem vzniku atraktivní lužní krajiny. Zde je plánována konverze v městský
park s prvky polopřirozených společenstev.
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: sousední levobřežní “luh”, součást extenzivní sítě nezastavěné lužní krajiny v okolí
17. lokalita: pahorek nad Sluncovou
popis: nízký pahorek tvořený odolnými ordovickými břidlicemi; větší část zabírá plocha zahrádkářské kolonie, tvořené ovocnými sady a drobnými, různě intenzivně obhospodařovanými pozemky. Část území je také opuštěná a
zarostlá městskou ruderální vegetací s dominantním trnovníkem akátem a
topoly.
hodnota: lokální dominanta, relikt periferie zarůstající zástavbou
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: lokální dominanta okraje široké nivy za Rohanským ostrovem a bývalý břeh Vltavy; “brána” do krajiny
směrem na Vápenku a Krejcárek
18. lokalita: okolí Invalidovny
popis: parková výsadba klasického střihu s hodnotnými starými dřevinami a
pravidelně sečeným trávníkem. Je součástí městské památkové rezervace.

Value: potentially valuable meadow.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: opposite bank, dominant
view.
Site 16: Park by the water
Description: a narrow strip of ruderal meadow downstream of the Vltava River; contains remnants of industrial architecture (a railway siding); targeted
park planting and spontaneous meadow dominated by an older successional
stand of Populus sp. The bank is regulated, with marginal remnants of riparian communities.
Value: a strongly industrial biotope, and also a popular dog meadow, but
with the potential for the creation of an attractive floodplain landscape. There are plans to convert this into an urban park with elements of semi-natural
communities.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: neighbouring left bank
"meadow", part of the extensive network of the undeveloped floodplain
landscape in the surrounding area.
Site 17: hill above Sluncová
Description: a low hill formed by hard-wearing Ordovician slate; the greater
part is taken up allotment gardens, consisting of orchards and small, variously intensively cultivated plots. Part of the area is also abandoned and overgrown with urban ruderal vegetation dominated by acacia and poplar trees.
Value: local landmark, relic of the periphery that is being taken over by development.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: local dominant feature of
the edge of the wide floodplain behind Rohanský ostrov and the former bank
of the Vltava; "gateway" to the landscape towards Vápenka and Krejcárek.
Site 18: area around Invalidovna

hodnota: rozsáhlý hodnotný park

Description: typical park planting with valuable old trees and regularly
mowed grassland. It is part of the city's conservation area.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: sousední zelené území s jasným konceptem a jasně definovanou funkcí

Value: extensive valuable park.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: a neighbouring green
area with a clear concept and clearly defined function
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19. lokalita: svahy Vítkova

Site 19: slopes of Vitkov

popis: rozsáhlý, prudký svah vyerodovaný Vltavou do velmi tvrdého svahu
Vítkova (horní úsek hřbetu je tvořen ordovickými křemennými pískovci). Je
z větší části pokrytý kyselými doubravami nebo jejich antropogenně ovlivněnými variantami.

Description: a large, steep slope eroded by the Vltava into the very hard slope
of Vítkov (the upper part of the ridge consists of Ordovician quartz sandstone). It is mostly covered by acid oak forests or their anthropo-genically
influenced variants.

hodnota: starý a místy téměř přirozený lesní porost

Value: old and sometimes almost natural forest cover.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: výrazná pohledová dominanta, jeden z nejblíže dostupných “přirozených” biotopů (i když přístupnost je
velmi obtížná). Svah představuje přirozené ohraničení “vnitrozemské delty”
v okolí Karlína a -Holešovic.

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: a prominent visual landmark, one of the closest accessible "natural" biotopes (although accessibility
is very difficult). The slope is the natural boundary of the "inland delta" in the
vicinity of Karlín and Holešovice.

20. lokalita: Karlínské náměstí

Site 20: Karlínské náměstí

popis: hodnotný park se starými, převážně exotickými dřevinami, velmi intenzivně využívaný a “klasického”, intenzivně městského designu. Obsahuje
také cenné staré jerlíny a platany.

Description: a valuable park with old, mostly exotic trees, very intensively
used and "classic" and intensively urban in design. It also contains valuable
old sophora and plane trees.

hodnota: hodnotný starý park s cennými starými dřevinami

Value: valuable old park with valuable old trees.

vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: výrazný starý park v těsné blízkosti řešeného území

Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: a distinctive old park in
close proximity to the area.

21. lokalita: luh pod Bílou skálou

Site 21: meadow below Bílá skála

popis: úzký pruh velmi ruderálního a antropogenního luhu, který je od volnější krajiny v okolí Bílé skály oddělen frekventovanou silnicí, což výrazně
snižuje jeho biologickou hodnotu i schopnost fungovat jako biokoridor. Kde
terén stoupá, přechází luh v téměř čisté a ruderální akátiny.

Description: a narrow strip of very ruderal and anthropogenic meadow,
which is separated from the more open landscape around Bílá skála by a
busy road, which significantly reduces its biological value and its ability to
function as a green corridor. Where the terrain rises, the meadow merges
into almost pure and ruderal acacia.

hodnota: biologická a krajinářská hodnota je značně snížena sousedstvím frekventované silnice a minimální šířkou biotopu, i tak je však v kontextu okolní
krajiny relativně vysoká. Také vyšší úseky luhu jsou velmi silně ruderalizované
a poškozené dopadem provozu silnice.
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: tvoří širší součást okolí řešeného územní a téměř přímo navazuj po proudu na řešenou oblast
22. lokalita: Bílá skála
popis: výrazný a členitý komplex lesních a otevřených společenstev na erozí a
sesuvy narušeném břehu Vltavy, chráněný jako PP Bílá skála
hodnota: velmi hodnotné území s vysokou biologickou hodnotou, jde také o
krajinnou dominantu a oblíbený výletní cíl
vztah k parku Maniny a Rohanskému ostrovu: asi nejvýznamnější pohledová
dominanta území, a také krajina přímo navazující na okraj holešovicko-libeňského luhu

Value: the biological and landscape value of the site is considerably reduced
by the proximity of the busy road and the minimum width of the biotope;
however, it is still relatively high in the context of the surrounding landscape.
The higher sections of the meadow are also heavily ruderalized and damaged by the impact of road traffic.
Relationship to Maniny Park and Rohanský ostrov: forms a wider part of the
surroundings of the area and is almost directly connected downstream to the
area in question.
Site 22: Bílá skála
Description: a distinctive and rugged complex of forest and open communities on the erosion- and landslide-disturbed bank of the Vltava River, protected as the Bílá skála nature reserve.
Value: a very valuable area high in biological value, it is also a landmark and
a popular destination for trips.
Relation to Maniny Park and Rohanský ostrov: probably the most important
visual landmark of the area, and also the landscape directly adjacent to the
edge of the Holešovice-Libeň meadow.
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6.2

ÚSES (ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY)

6.2

ÚSES (územní systém ekologické stability) je limitem ochrany přírody ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a skládá se z
prvků (biocenter a biokoridorů) nadregionální, regionální a lokální úrovně. Podle definice zákona má jít o „… vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují
přírodní rovnováhu“ a jeho vytváření je označeno za veřejný zájem.
Řešeného území Rohanského ostrova se podle platného územního plánu týkají tři prvky ÚSES: nadregionální biokoridor Vltavy (N4/3, N4/4),
do něj vložené regionální biocentrum Rohanský ostrov (R2/20) a lokální
biocentrum (L2/156), všechny lze vzhledem k aktuálnímu stavu ekosystémů označit za převážně nefunkční. Soutěžní návrh by proto měl přijít
s řešením a sadou konkrétních opatření, která nastartují vývoj směrem
k přírodě blízkým ekosystémům, přičemž stěžejním prvkem je regionální
biocentrum R2/20.
S ohledem na ekologické vyhodnocení dané lokality bude třeba uvažovat
spíše o přírodě blízké parkové úpravě založené na lučních porostech doplněných skupinami geograficky původních dřevin či tůněmi a břehovými porosty, jak vyplývá z oborového dokumentu „Plán místního ÚSES pro
území hl. m. Prahy“, pořízeného orgánem ochrany přírody.
Těmito okolnostmi zejména jsou:
•

•

•

Poloha v aluviu a záplavovém území Vltavy, kde nesmí dojít ke zhoršení průtočných poměrů v případě zvýšených průtoků v řece.

Závěry biologických průzkumů, které konstatovaly řadu přírodních
hodnot vázaných na raná sukcesní stadia ekosystémů nebo zjistily
výskyt vzácných organismů související s disturbančními zásahy v lokalitě. Tyto hodnoty mohou souviset jak s vodním prostředím (Vltavou a její nivou), tak se suchozemským prostředím, byť vzniklo v
aluviu sekundárně po umístění různých navážek zeminy.
Možnost využití ÚSES jako nástroje pro obnovu říční krajiny a zvýšení
celkové biodiverzity území, nikoli jako nástroje, který by pouze petrifikoval dochovaný stav.
Malá vzdálenost od centra Prahy i nové se rozvíjející zástavby Karlína, vytvářející nároky na rekreační a pobytové zázemí pro místní
rezidenty i další obyvatele, využívající Rohanský ostrov „pouze“ k zastávce při své cestě podél Vltavy. Umístění rekreačních aktivit by s
ohledem na polohu v ÚSES a záplavovém území mělo vyvolávat pouze nezbytné a stavební aktivity při dodržení příslušných legislativních
předpisů (regulativy platného územního plánu, vodní zákon apod.).
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ÚSES (Territorial System of Ecological Stability) is the limit of nature protection as defined by Act No. 114/1992 Coll. on Nature and Landscape
Protection and consists of supra-regional, regional and local elements
(biocentres and green corridors). According to the definition of the law, it
should be "... an interconnected set of natural and altered but close-to-nature ecosystems that maintain a natural balance" and its creation is
identified as being in the public interest.
According to the current zoning plan, the area of Rohanský ostrov is covered by three ÚSES elements: the supra-regional Vltava green corridor
(N4/3, N4/4), the regional Rohanský ostrov biocentre (R2/20) and the
local biocentre (L2/156), all of which can be described as largely non-functional given the current state of the ecosystems. The competition
proposal should therefore come up with a solution and a set of specific
measures that will kick-start development towards nature-friendly ecosystems, with the R2/20 regional biocentre being the key element.
With regard to the ecological evaluation of the site, it will be necessary to
consider a park arrangement based on meadow vegetation supplemented by groups of geographically native trees or pools and riparian vegetation, as follows from the departmental document "Local ÚSES Plan for
the City of Prague", prepared by the nature conservation authority.
These circumstances particularly include:

www.geoportalpraha.cz, © Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, stránka vytvořena: 05.08.2022 12:50:21

•

ÚSES (Territorial system of ecological stability)

•
0

The site’s location in the alluvium and floodplain of the Vltava River,
where flow conditions must not be impaired in the event of increased
flows in the river.
270

540 m

•

Conclusions of biological surveys, which have listed a number of natural values linked to early successional stages of ecosystems or found the occurrence of rare organisms related to disturbances in the
area. These values may be related to both the aquatic environment
(the Vltava River and its floodplain) and the terrestrial environment,
even though it was created in the alluvium secondary to the dumping of various soil deposits.

•

Potential for using ÚSES as a means of restoring the river landscape
and increasing the overall biodiversity of the area, rather than as a
measure that would only petrify the extant condition.

•

Short distance from the centre of Prague and the new emerging development of Karlín, creating a demand for recreational and residential facilities for local residents and other residents using Rohanský
ostrov "only" as a stopover on their way along the Vltava River. The
location of recreational activities should, with regard to the location
in the ÚSES and the floodplain, trigger only necessary activities and
construction work in compliance with the relevant legislation (the
regulations of the applicable zoning plan, Water Act, etc.).
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7

KRAJINÁŘSKÉ ZHODNOCENÍ

7

Landscape assessment

7.1

HODNOTY ÚZEMÍ

7.1

Values of the territory

•

rozlehlá nivní krajina, ostrovy, kosy, zátoky (přístavní bazény)

•

vast alluvial landscape, islands, spits, bays (harbour pools)

•

jedinečná scenérie Pražské kotliny (Bílá skála, Černá skála, Vítkov)

•

the unique scenery of the Prague basin (Bílá skála, Černá skála, Vítkov)

•

dlouhé celistvé úseky relativně přírodního břehu

•

long, continuous stretches of relatively natural shoreline

•

zachovalé industriální dědictví a hodnotné historické areály

•

preserved industrial heritage and valuable historical sites

•

historické jádro Karlína a Libně

•

the historic core of Karlín and Libeň

•

existence území udržovaných nezávisle na veřejných prostředcích, existence hodnotných území a provozů (Thomayerovy sady, židovský hřbitov, přístav Praha Holešovice, Pražská tržnice),
atd.

•

the existence of areas maintained independently of public funds, the existence of valuable areas
and operations (Thomayerovy sady park, the Jewish Cemetery, Prague Holešovice port, Prague
Market Hall, etc.)

7.2

PROBLÉMY ÚZEMÍ

7.2

Problems of the territory

•

území se nedostává adekvátní péče, minimum rekreačního zázemí

•

the area does not receive adequate care; minimum recreational facilities

•

na kosách nekoordinovaný stavební rozvoj území, bez nadřazeného řídicího dokumentu

•

•

pozemky na rozsáhlých plochách v soukromém vlastnictví

uncoordinated construction development of the area on the spits, with no overarching management document

•

nedostatečně navázání území na své okolí

•

land on large areas of privately owned land

•

absence prostupnosti Libeňských kos

•

the territory is inadequately connected to its surroundings

•

vysoká neprostupnost území, nepřístupnost břehů, minimum vazeb přes řeku.

•

lack of permeability of Libeňské kosy

•

slabá návaznost území na veřejnou dopravu.

•

highly impenetrable area, inaccessible banks, minimum links across the river.

•

nedostatečně řešené integrované systémy (informační systém, naučné stezky, okruhy)

•

the area has poor connections to public transport.

•

inadequately designed integrated systems (information system, nature trails, circular footpaths)

7.3
•

POTENCIÁLY ÚZEMÍ
rekreační zázemí centra Prahy a také dalších čtvrtí (Kobylisy, Libeň, Karlín, Holešovice) a výchozí bod pro příměstskou rekreaci na severu města

•

znehodnocené území po zaniklých průmyslových areálech

•

atraktivní cíl, specifický charakter lokality, identita

•

kontinuální pohyb podél řeky s možností využití více alternativ

•

obnova nivní krajiny s typickou nivní vegetací, zvýšení retenční schopnosti území

•

rozvoj rekreačních aktivit, krátkých ekonomických vztahů a místního zemědělství

7.4

HROZBY ÚZEMÍ

•

zanedbání krajiny, přírodních břehů, údolní nivy, nivní vegetace v souvislosti s novou výstavbou

•

neadekvátní urbanistický vstup do cenného území v bezprostřední blízkosti od historického
jádra

•

roztříštěnost záměrů, nesystematičnost výstavby, nekoncepční a nesjednocený výraz výsledné městské lokality

•

zablokování rozvoje vlivem nenalezení shody na využití území

•

tranzitní dopravní charakter nábřeží
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7.3

Potentials of the territory

•

recreational facilities of the centre of Prague and other districts (Kobylisy, Libeň, Karlín, Holešovice) and a starting point for suburban recreation in the north of the city

•

area degraded by defunct industrial sites

•

attractive destination, specific character of the location, identity

•

continuous movement along the river with multiple alternatives available

•

restoration of the floodplain landscape with typical floodplain vegetation, increasing the retention capacity of the area

•

development of recreational activities, short economic relations and local agriculture

7.4

THREATS OF THE TERRITORY

•

neglect of the landscape, natural banks, valley floodplain, alluvial vegetation in connection with
new development

•

Inadequately planned entrance to a valuable area in the immediate vicinity of the historic core

•

fragmented plans, unsystematic development, non-conceptual and non-unified expression of the
resulting urban location

•

development blocked due to failure to find consensus on use of the area

•

transit traffic on the waterfront
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8

UDRŽITELNÉ PRINCIPY NÁVRHU

8

Sustainable design principles

Při vytváření udržitelné krajiny je třeba vycházet z přírodního a kulturně-historického vývoje území.
Metody k vytváření udržitelné krajiny zahrnují re-use principy (znovupoužití stávajících materiálů a prvků) - recyklaci, obnovu, znovuzavedení charakteristických druhů a jejich společenstev, hospodárné nakládání se zdroji. Využití stávajících zdrojů a struktur. Znovuzavedení charakteristických druhů pro dané
místo. Dále smysluplné hospodaření s vodou (prvky MZI) - snížení účinku tepelného ostrova. Využití
propustných materiálů, minimalizace zpevněných ploch (apod.). Důležitá volba vhodného sortimentu
pro dané podmínky.

The creation of a sustainable landscape should be based on the natural and cultural-historical development of the area. Methods to create sustainable landscapes include the principles of re-use (re-use
of existing materials and elements) - recycling, renovation, reintroduction of characteristic species and
their communities, efficient use of resources. Use of existing resources and structures. Reintroduction
of species characteristic of the site. Furthermore, sensible water management (elements of blue-green
infrastructure) - reducing the heat island effect. Use of permeable materials, minimalization of paved
areas (etc.). It is important to choose the right mix to suit the conditions.  

Komplexnost řešení přístupu

Complexity of the approach

•

•

•

každý projekt musí zohledňovat lokální podmínky, okolnosti a komunity s vědomím globálních souvislostí
téma se nedá zúžit na jeden problém a jednu odbornost, je potřeba týmové mezioborové spolupráce v celém průběhu

Klíčová úloha urbanismu a plánování krajiny
•
•
•
•
•
•

zásadní je celková situace uspořádání krajiny včetně zastavěného prostředí (sebeúspornější budova nebo krajinný prvek bez kvalitního územního plánování všech vrstev nestačí)
dlouhodobě výhodnější je nezabírat dosud nezastavěné plochy, ale pečovat o již zastavěné včetně
brownfieldů
je potřeba věnovat se plánování krajiny jako celku včetně hospodaření s půdou, vodou a zachování
biodiverzity
důležité je komplexní plánování veřejného prostoru včetně udržitelné dopravy a modrozelené infrastruktury
je třeba se zaměřit na mitigační snahy a plánovat s ohledem na snižování ekologické stopy
akcentovat sociální rozměr plánování, např. téma dostupnosti bydlení

•

each project must take into account the local conditions, circumstances and communities, while
being aware of the global context
the topic cannot be narrowed down to one problem and one field expertise; interdisciplinary teamwork is needed throughout

The key role of urban and landscape planning
•
•
•
•
•
•

the overall situation of the landscape layout, including the built environment, is essential (a self-sustainable building or landscape element is not enough without all the layers being well planned)
in the long term it is more advisable not to take over undeveloped areas, but to take care of ones
that are already developed, including brownfields
there is a need to address landscape planning as a whole, including land and water management
and biodiversity conservation
comprehensive planning of the public space is important, including sustainable transport and blue-green infrastructure
it is important to focus on mitigation efforts and plan with a view to reducing the ecological footprint
emphasize the social dimension of planning, e.g. the issue of affordable housing

Vysoká kvalita architektury

High quality architecture

•

•

•

udržitelné budovy, veřejný prostor, krajinářské stavby a prostředí obecně musí být po všech stránkách kvalitní, příjemné, trvanlivé, upravitelné, zdravé, pěkné a energeticky úsporné (bez toho nebudou dlouho využívány)
technika nemůže zachraňovat architektonické řešení – návrh musí vznikat jako komplexní a provázané dílo včetně odpovídajícího zasazení do prostředí

Hospodárné nakládání se zdroji
•
•
•
•
•
•

jakákoliv nová aktivita musí nejprve zvážit využití stávajících zdrojů a možnost přestavby stávajících
a nevyhovujících struktur
je potřeba se věnovat tématu cirkulárního stavebnictví a zohlednit je
do finančního plánování výstavby je nutno přenést rozvahu o nákladech životního cyklu vč. energetické náročnosti, nákladů na údržbu, provozních nákladů, zdraví a spokojenosti obyvatel
zásadním zdrojem je hydrologický systém, půda, flora i fauna, a proto je imperativem ochrany
půdy, biodiverzity, stávajících rostlin a vody
potřebné je maximální využití obnovitelných stavebních materiálů a obnovitelných zdrojů energie
a zahrnutí externalit do cen materiálů a energií
uhlíková neutralita jako cíl

•

sustainable buildings, public spaces, landscape buildings and the environment in general must be
of high quality, pleasant, durable, adaptable, healthy, beautiful and energy-efficient in all respects
(otherwise they will not be used for long)
technology cannot save the architectural design - the design must be created as a complex and
coherent work, including the appropriate setting in the environment

Economical use of resources
•
•
•

•
•
•

any new activity must first consider the use of existing resources and the potential to convert existing and inadequate structures
the topic of circular construction needs to be addressed and taken into account
life cycle cost considerations including energy performance, maintenance costs, operating costs,
health and occupant satisfaction need to be taken into account in the financial planning of the
development
the hydrological system, soil, flora and fauna are essential resources and therefore the imperative
is to protect soil, biodiversity, existing plants and water
it is essential to make maximum use of renewable building materials and renewable energy sources
and include externalities in material and energy prices
carbon neutrality as a goal

Zapojení veřejnosti

Public involvement

•

•

•

téma udržitelnosti nesmí být tématem pouze odborníků, ale tématem veřejným – odborníci a
média se musí věnovat kultivované osvětě uživatelů – zájem uživatelů o udržitelná řešení je klíčový
důležitá je také udržitelnost komunit včetně sociální soudržnosti, podpora sociálně vyspělého a
spravedlivého prostředí pro všechny uživatele
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•

the topic of sustainability must not be a topic for experts only, but a public issue - experts and media
must be dedicated to cultivating awareness amongst users - user interest in sustainable solutions
is key
it is also important to ensure community sustainability, including social cohesion, promoting a socially developed and equitable environment for all users
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SOUHRN STRATEGICKÝCH PLÁNŮ A STANDARDŮ

9

Summary of strategic plans and standards

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY S AKTUALIZOVANÝM ODŮVODNĚNÍM 2018 – Nařízení č. 10/2016 Sb.
hlavního města Prahy, ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. HMP pražské stavební předpisy s aktualizovaným
odůvodněním

PRAGUE BUILDING REGULATIONS WITH UPDATED JUSTIFICATION 2018 - Regulation No. 10/2016 Coll.
of the City of Prague, as amended by Regulation No. 14/2018 Coll. City of Prague Building Regulations
with updated justification

(Dostupné z: https://iprpraha.cz/assets/files/files/fbd0ab1e138c787861cbd5cc0dd521eb.pdf)

(Available at: https://iprpraha.cz/assets/files/files/fbd0ab1e138c787861cbd5cc0dd521eb.pdf)

9.1

ZÁKONY

Laws

Choice:

Výběr:
Zákon č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
9.2

9.1

TECHNICKÉ NORMY

ČSN 83 9011 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9021 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče
ČSN 83 9061 / 2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 46 4902-1 / 2001 – Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Act No. 114/1992 Coll. Nature and Landscape Protection Act
Act No. 254/2001 Coll. Act on Water and on amendments to certain acts (Water Act)
Act No. 183/2006 Coll. Act on Spatial Planning and the Building Code (Building Act)
9.2

Technical standards

CSN 83 9011 / 2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - Working with soil
CSN 83 9021 / 2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - Plants and their planting
CSN 83 9031/2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - Lawns and their creation
CSN 83 9041 / 2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - Technical and biological methods
of stabilizing terrain
CSN 83 9051 / 2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - Development and maintenance
care
CSN 83 9061 / 2006 - VEGETATION TECHNOLOGY IN LANDSCAPING - PROTECTION OF trees, vegetation
and vegetation areas during construction works

ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

CSN 46 4902-1 / 2001 - ORNAMENTAL NURSERY STOCKS - GENERAL provisions and quality characteristics

Vodní hospodářství – základní normy

CSN 736005 - Spatial arrangement of technical utility networks

ČSN 75 0000 – Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství - Základní ustanovení

Water management - basic standards

ČSN 75 0101 – Vodní hospodářství – Základní terminologie

CSN 75 0000 - Water management - System of standards in water management - Basic provisions

ČSN 75 0110 – Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydrogeologie

CSN 75 0101 - Water management - Basic terminology

ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství – Terminologie hydrotechniky

CSN 75 0110 - Water Management - Hydrology and hydrogeology terminology

ČSN 75 2310 – Sypané hráze

CSN 75 0120 - Water Management - Hydraulic engineering terminology

(POZNÁMKA: Odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV) jsou dostupné na adrese:

CSN 75 2310 - Backfilled dams

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.)

(NOTE: Sectoral water management technical standards (TNV) are available at:

Stavby pro dopravu apod.

Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.)

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Buildings for transport, etc.

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

CSN 73 6005 - Spatial arrangement of technical utility networks

ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

CSN 73 6056 - Rest and parking areas for road vehicles

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky

CSN ISO 13822 - Structural design principles - Evaluation of existing structures
CSN 73 4130 - Staircases and inclined ramps - Basic requirements
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9.3

STANDARDY

9.3

Standards

STANDARD PRO STROMOŘADÍ (Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí jako
významného prvku modrozelené infrastruktury pro adaptaci na změnu klimatu)

STANDARD FOR TREE AVENUES (City Standard for the Planning, Planting and Care of Street Avenues as
an Important Element of Blue-Green Infrastructure for Adaptation to Climate Change)

STANDARDY HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI na území hlavního města Prahy (Magistrát
hlavního města Prahy)

STANDARDS STORMWATER MANAGEMENT within the City of Prague (Prague City Council)
Nature and landscape care (AOPK):

PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU (AOPK):
Arboristické standardy:
SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů
SPPK A02 002:2015 Řez stromů
SPPK A02 004:2019 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy
SPPK A02 005:2018 Kácení stromů
SPPK A02 007:2020 Úprava stanovištních poměrů dřevin
SPPK A02 009:2019 Speciální zásahy na stromech
SPPK A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury
Voda v krajině:
SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní
SPPK B02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv
SPPK B02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů
ÚSES a krajinotvorné prvky:
SPPK C02 001 Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES
SPPK C02 002 Vytváření krajinotvorných a interakčních prvků

Arboricultural standards:
SPPK A01 002:2017 Protection of trees during construction activities
SPPK A02 001:2021 Tree planting
SPPK A02 002:2015 Tree pruning
SPPK A02 004:2019 Safety restraints and other stabilization systems
SPPK A02 005:2018 Felling of trees
SPPK A02 007:2020 Modification of tree habitats
SPPK A02 009:2019 Special interventions on trees
SPPK A02 010:2020 Care for trees around public transport infrastructure
Water in the landscape:
SPPK B02 001:2014 Creation and restoration of pools
SPPK B02 003 Revitalization of small watercourses and their floodplains
SPPK B02 004 Care for watercourses including riparian vegetation
ÚSES and landscape-shaping elements:
SPPK C02 001 Implementation of ÚSES biocentres and green corridors
SPPK C02 002 Creation of landscape and interaction elements

SPPK C02 004 Péče o skladebné části ÚSES vč. Krajinotvorných a interakčních prvků

SPPK C02 004 Care of the constituent parts of the ÚSES incl. Landscape-shaping and interaction elements

SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky

SPPK C02 007:2018 Landscape lawns

Péče o vybrané terestrické biotopy:

Care for selected terrestrial habitats:

SPPK D02 001:2017 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí osiv

SPPK D02 001:2017 Restoration of grassland communities using regional seed mixtures

SPPK D02 002:2021 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace
náletových dřevin)

SPPK D02 002:2021 Restoration of long-term unmanaged grassland communities (including removal
of self-seeded trees)

SPPK D02 006:2018 Disturbanční management na nelesních plochách

SPPK D02 006:2018 Disturbance management in non-forest areas

SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)

SPPK D02 007:2016 Eradication of selected invasive plant species (including site aftercare)

Speciální opatření druhové ochrany:

Special species protection measures:

SPPK E02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

SPPK E02 005 Care for trees as a biotope for rare species of organisms

9.4

9.4

KONCEPČNÍ MĚSTSKÉ DOKUMENTY

Conceptual urban documents

KONCEPCE PRAŽSKÝCH BŘEHŮ

Prague riverbank concept

UMĚLECKÁ DÍLA NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Works of art in public spaces
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ZÁVĚRY ZPRACOVATELE ANALÝZY

10

Conclusions of the analyst

Uvedené znaky a hodnoty kulturně-historicko-přírodní charakteristiky jsou významnými aspekty vy-

The aforementioned cultural, historical and natural features and values are important aspects that

tvářející nezaměnitelnost a rázovitost Rohanského ostrova s přilehlým územím. Prostor je nedílnou

shape the distinctive character of Rohanský ostrov and the adjacent area. The space is an integral

součástí celkového obrazu Karlína a Libně.
Řešené území je dnes poznamenáno rozsáhlými antropogenními aktivitami. Území se stává významným krajinotvorným prvkem, který tvoří přírodní rekreační plochy s funkcí estetickou, ekologickou,
bioklimatickou a hygienickou. Rohanský ostrov, společně s řekou tvoří z centra města oázu zeleně v
jinak urbanizované krajině.
Území představuje svým vývojem významný znak kulturně-historické charakteristiky. Jedná se o významné plochy s nepostradatelnou pohledovou kulisou v jinak otevřené rovinné nivní krajině. Jsou
výrazným krajinným prvkem významně utvářejícím krajinné prostory.
Těžištěm prostoru území jsou vzájemně navazující prostory skrývající přírodní hodnoty. Jedná se o en-

part of the overall image of Karlín and Libeň.
Nowadays the area is affected by extensive anthropogenic activities. The area is becoming an important landscape element, which forms natural recreational areas that serve aesthetic, ecological,
bioclimatic and hygienic functions. Rohanský ostrov, together with the river, makes the city centre an
oasis of greenery in an otherwise urbanized landscape.   
The area represents a significant cultural and historical characteristic in its development. These are
significant areas with an indispensable visual backdrop in an otherwise open flat floodplain landscape. They are a distinctive landscape element that significantly shapes landscape spaces.
The focal points of the area are the interconnected spaces containing natural values. It is an enclave
characterized by specific interiors surrounded by segments of mature greenery. The "urban wilder-

klávu charakteristickou specifickými interiéry, obklopenými segmenty vzrostlé zeleně. Zcela jedineč-

ness" is a wholly unique phenomenon in the entire area assessed. The dynamics of the place are

ným fenoménem celého hodnoceného území je „městská divočina“. Dynamika místa se projevuje od-

evident in the separation of the individual spaces by areas of trees. As one walks through the area,

dělením jednotlivých prostorů plochami dřevin. Při procházení územím se objevují nové průhledy a

new vistas and views appear. From an aesthetic point of view, the vegetation is a very valuable factor

výhledy. Z estetického hlediska jsou porosty velmi hodnotné obohacení krajiny.

that enriches the landscape.

Přírodní hodnota území je významná nejen na lokální, ale i na regionální úrovni. Územím prochází

The natural value of the area is significant in both local and regional terms. The area is crossed by an

významný nadregionální biokoridor s regionálním biocentrem, který kopíruje tok Vltavy a navazuje na

important supra-regional green corridor with a regional biocentre, which follows the course of the

Trojskou kotlinu. Ráz krajiny, která je silně urbanizovaná významně odlehčuje.

Vltava River and connects to the Troja Basin. It considerably lightens the character of the landscape,

Jmenované krajinotvorné prvky dodávají této, i přilehlým oblastem důležitou ekologickou stabilitu,
která je v této oblasti významná. Společně s Trojskou kotlinou a povodím Vltavy vytváří důležitý krajinný
ekosystém regionu. Jmenované součásti tvoří krajinný ráz a mají na něj významný vliv.
Identita krajiny Rohanského ostrova je těstě spjata s průmyslovým rozvojem, který měl významný vliv
na krajinný ráz tohoto území. Důležitou roli hrálo období Regulace Vltavy (viz kapitola 1 HISTORICKÝ
VÝVOJ KRAJINY)
Velkým potenciálem pro rekreační a aktivní sportovní využití je propojení parku s celoměstsky významnými plochami zeleně.
Z rozboru území vyplývá, že tato oblast obohacuje urbanizované prostředí o rozsáhlé plochy zeleně.

which is heavily urbanized.
The landscape features mentioned above give this, and adjacent areas, an important ecological stability, which is important in this area. Together with the Troja Basin and the Vltava river basin, it forms
an important landscape ecosystem of the region. These components shape and significantly influence
the character of the landscape.
The identity of the landscape of Rohanský ostrov is closely linked to industrial development, which has
had a significant impact on the landscape character of the area. The Regulation of the Vltava River
has played an important role (see Chapter 1 HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE LANDSCAPE)
The connection of the park with the citywide significant green areas offers great potential for recreation and active sports.

Jedná se o nepostradatelný komplex, který přispívá k biodiverzitě a jako významný krajinotvorný prvek

Analysis of the territory shows that this area enriches the urbanized environment with extensive green

tvoří nepostradatelnou část v otevřené nivní krajině.

areas. This is an indispensable complex that promotes biodiversity and as an important landscape feature forms an indispensable part of the open floodplain landscape.
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10.1

SOUHRN DOPORUČENÍ

10.1

Summary of recommendations

Principy návrhu

Design principles

•

•

je třeba dbát na vhodně zvolené zásahy a zachování významných znaků krajinného rázu v této
oblasti

•

vybudování funkčního územního systému ekologické stability a ochrana (i obnova) vegetačních

care must be taken to ensure that changes are appropriately designed and that significant landscape features in the area are preserved

•

prvků celků a stávající liniové zeleně

building a functional territorial system of ecological stability and protecting (and restoring) vegetation elements and existing linear greenery

•

zachování úprav a struktur v návaznosti na městskou část a její urbanistické členění

•

preserving arrangements and structures in relation to the city district and its urban structure

•

komplexní řešení krajinářsko-urbanistických úprav prostoru (zohlednění volných prostranství, po-

•

comprehensive landscape-urban design of the area (taking into account open spaces, shoreline

břežní linie a urbanistického členění)
•

vytvoření kvalitní kultivované podoby (přitažlivého veřejného prostoru), která vhodně kombinuje

and urban zoning)
•

urbánnější a přírodnější charakter
•

•

betonárka včetně přilehlého přístavu tvoří v současnosti významnou fyzickou i optickou překážku

creation of a high quality cultivated area (attractive public space) that appropriately combines a
more urban and natural character

•

the concrete plant, including the adjacent port, currently constitutes a significant physical and vi-

– v budoucnu je počítáno s jejím zrušením, proto je nutné zahrnout tento prostor do celkového

sual barrier - there are plans to remove it in the future; therefore, this area must be included in the

krajinářského řešení

overall landscape design

zlepšení přírodních podmínek řeky by mělo zahrnout jak hydromorfologické podmínky, zajištění

•

improvements to the natural conditions of the river should include both hydro-morphological con-

prostoru pro rozvoj přirozených biotopů, tak zlepšení podmínek pro další významné rostlinné a

ditions, providing space for the development of natural habitats, and the improvement of conditi-

živočišné druhy, které se zde vyskytují

ons for other important plant and animal species that occur there

Krajina

Landscape

•

•

v návaznosti na krajinnou analýzu doporučujeme v místech nivní krajiny zachovat a obnovit (v

in connection with the landscape analysis, we recommend preserving and restoring (as far as po-

rámci možností) pro ni charakteristické přírodní prvky – typické dřeviny, biotopy, vodní plochy a

ssible) natural elements characteristic of the floodplain landscape - typical trees, biotopes, bodies

terénní tvary

of water and landforms

•

respektování přirozených procesů, utváření hlavního koryta Vltavy a jejich říčních ramen

•

respect for natural processes, the course of the main Vltava riverbed and its branches

•

místo je součástí nivní krajiny a ekosystému řeky – dílčí záměry by měly být v souladu s hodnotami

•

the site is part of the floodplain landscape and river ecosystem - sub-plans should be in keeping

místa a krajinou
•

krajinné úpravy a opatření na zlepšení stavu přírody a obytné krajiny v nivě vhodně kombinovat s

with the values of the site and the landscape
•

úpravami na zlepšení a zachování průtočnosti během povodní
•

podpora biodiverzity nivní krajiny (včetně její odpovídající prezentace v místě – infopanely, pozo-

combined appropriately with measures to improve and maintain flow during floods
•

rovatelny)
•

důležitá je udržitelnost kondice ekosystémů i společenstev a krajinné identity prostoru

landscaping and measures to improve the natural and residential landscape in the floodplain to be
promoting the biodiversity of the floodplain landscape (including its appropriate presentation on
site - information panels, observation points)

•

it is important to ensure the sustainability of ecosystems and communities and the landscape identity of the area

Řeka

River

•

vytvoření a obnovení sounáležitosti města a řeky

•

úprava břehové linie, aby přibližovala řeku lidem a umožňovala její rekreační využití – rehabilitace

•

creation and restoration of cohesion between the city and the river

prostoru řeky

•

modification of the shoreline to bring the river closer to the people and to enable it to be used for

•

zachování a obnovení přístupů k vodě (schodiště, svážnice, brody, rampy, pláže, plošiny, sníženiny,
mělčiny, pozorovatelny, apod.) a jejich vzájemné kombinování

recreation - rehabilitation of the river area
•

preservation and restoration of access to the water (stairways, boardwalks, fords, ramps, beaches,

•

prvky navrhovat se zřetelem k povodňové průtočnosti a stabilitě koryta

•

zachování přírodního charakteru nábřeží, přirozenost prostoru, jasná účelovost a udržitelnost lo-

•

elements are to be designed with regard to flood flow and channel stability

kality do budoucna

•

preserving the natural character of the waterfront, the naturalness of the space, the clear purpo-

platforms, lowlands, shallows, observation points, etc.) and a combination thereof

sefulness and sustainability of the site for the future
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Protipovodňová ochrana

Flood protection

•

•

•

opatření zaměřená na zlepšení průchodu vod během povodní budou řešena společně se zlepše-

measures to improve the passage of water during floods will be addressed together with improve-

ním přírodních podmínek řeky, nivní krajiny a podmínek pro vzdělání, hru a rekreaci

ments to the natural conditions of the river, the floodplain landscape and conditions for education,

vhodná kombinace s technickými prvky, které tvoří protipovodňovou ochranu

play and recreation

Vegetace:

•

to be suitably combined with technical elements forming flood protection

Vegetation:

•

provedení probírek se zachováním kvalitních dřevin a dosadba dřevin nových

•

navázání na tradici výsadby topolu jako kulturně-historického prvku

•

thinning vegetation while preserving quality trees and replanting new trees

•

zachování cenných stromů a společenstev (jejich zachování a kultivace v místě exponovaných po-

•

building on the tradition of planting poplar as a cultural and historical element

hledů)

•

preserving valuable trees and communities (their conservation and cultivation in the location of
exposed views)

Dostupnost a prostupnost

Accessibility and permeability

•

umožnění nepřetržitého průchodu podél řeky

•

napojení a řešení navazujícího prostoru

•

allowing continuous passage along the river

•

zpřístupnění nepřístupných nebo omezeně přístupných ploch pro pěší a cyklisty

•

connecting and designing the connecting space

•

napojení zelené páteře kolem řeky na systém zelených svahů (na pro to vhodných místech)

•

making inaccessible or restricted areas accessible to pedestrians and cyclists

•

connecting the green backbone around the river to the green slope system (at suitable locations)

Veřejná prostranství

Public spaces

•

utváření nového prostoru s osobitým charakterem v obklopení vodní hladiny

•

řešení prostoru pro trávení volného času – propojování a setkávání se různých věkových a sociál-

•

creating a new space with a distinctive character surrounded by water

ních skupin – klidné prostory pro rekreaci, volnočasové aktivity

•

designing space for leisure pursuits - connecting and bringing together various age and social groups - quiet

•

vytvoření promenádní plochy i pobytových prostor přiléhajících až k panelovému sídlišti - vznik
nové urbanistické hodnoty místa

•

spaces for recreation, leisure activities
•

vytvoření a vhodná kombinace intenzivně využívaných míst s prostory klidu pro přírodu

Materiálové řešení

creation of a promenade area and living spaces adjacent to the panel housing estate - creation of a new
urban value of the place

•

creation and appropriate combination of intensively used sites with areas of tranquillity for nature

Material solution

•

využití stávajících materiálů a struktur v území (betonové panely, štěrk aj.)

•

použití přírodních materiálů (kámen, písek, dřevo aj.)

•

use of existing materials and structures in the area (concrete panels, gravel, etc.)

•

přirozené stárnutí – prostor získává přirozenou „patinu“

•

use of natural materials (stone, sand, wood, etc.)

•

natural ageing - the space acquires a natural "patina"
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10.2

DOPORUČENÝ SORTIMENT Z HLEDISKA EKOLOGIE
/ Recommended ecological assortment

Doporučený sortiment dosadby a výsevů navazující na vegetace okolních
břehů Vltavy: / Recommended assortment to be planted and sown following
the vegetation of the surrounding banks of the Vltava River:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Výběr druhů dřevin pro břehy Vltavy
/ Selection of tree species for the banks of the Vltava River
1. Populus nigra – topol černý (ověřený zdroj) / black poplar (verified source)
2. Quercus robur – dub letní / common oak
3. Ulmus laevis – jilm vaz / European white elm
4. Salix triandra – vrba trojmužná (indikační druh)
/ almond willow (indicator species)
5. Salix viminalis – vrba košíkářská / basket willow
6. Salix fragilis – vrba křehká / brittle willow
7. Salix alba – vrba bílá / white willow

Vlhkomilná pobřežní vegetace / Wetland littoral vegetation
8. Eupatorium cannabinum – sadec konopáč / hemp-agrimony
9. Glyceria fluitans – zblochan vzplývavý / floating sweet-grass
10. Iris pseudacorus – kosatec žlutý / yellow iris
11. Juncus effusus – sítina rozkladitá / common rush
12. Lycopus europaeus – karbinec evropský / gypsywort
13. Lythrum salicaria – kyprej vrbice / purple loosestrife
14. Phalaris arundinacea – chrastice rákosovitá / reed canary grass
15. Poa palustris – lipnice bahenní
16. Rorippa amphibia – rukev obojživelná / great yellowcress
17. Scrophularia umbrosa – krtičník křídlatý / green figwort
18. Sparganium erectum – zevar vzpřímený / simplestem bur-reed
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Nivní louka / Floodplain meadow
19. Alopecurus pratensis – psárka luční / meadow foxtail
20. Deschampsia cespitosa – metlice trsnatá / tufted hairgrass
21. Festuca pratensis – kostřava luční / meadow fescue
22. Geranium pratense – kakost luční / meadow crane's-bill

17

18

19

20

21

22, 39

23

24

25

26, 45

27

28

29

30

31

32

23. Glechoma hederacea – popenec obecný / ground-ivy
24. Lathyrus pratensis – hrachor luční / meadow vetchling
25. Lychnis flos-cuculi – kohoutek luční / ragged-robin
26. Poa pratensis – lipnice luční / Kentucky bluegrass
27. Ranunculus repens – pryskyřník plazivý / creeping buttercup
28. Ranunculus acris – pryskyřník prudký / meadow buttercup
29. Rumex acetosa – šťovík kyselý / sorrel
30. Symphytum officinale – kostival lékařský / common comfrey
31. Trifolium hybridum – jetel zvrhlý / alsike clover
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Sortiment suchých luk (základní výběr) / Assortment of dry meadows (basic
selection)
32. Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený / bulbous oat grass
33. Centaurea jacea – chrpa luční / brown knapweed
34. Crepis biennis – škarda dvouletá / rough hawksbeard
35. Dactylis glomerata – srha laločnatá / cat grass

33

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

46

36. Daucus carota – mrkev obecná / wild carrot
37. Festuca pratensis – kostřava luční / meadow fescue
38. Galium album – svízel bílý / white bedstraw
39. Geranium pratense – kakost luční / meadow crane's-bill
40. Knautia arvensis – chrastavec rolní / field scabious
41. Leontodon hispidus – máchelka srstnatá / bristly hawkbit
42. Leucanthemum vulgare – kopretina bílá / ox-eye daisy
43. Lolium perenne – jílek vytrvalý / perennial ryegrass
44. Plantago lanceolata – jitrocel kopinatý / ribwort plantain
45. Poa pratensis – lipnice luční / Kentucky bluegrass
46. Veronica chamaedrys – rozrazil rezekvítek / germander speedwell
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UŽITEČNÉ ODKAZY

11

Useful links

Archivní mapy:
https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88

Old maps:
https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88

Metropolitní plán:
https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

Metropolitan Plan:
https://metropolitniplan.praha.eu/jnp/

Nahlížení do katastru:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx

A Looking at the Cadastre:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx

Geoportal Praha
https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapa-online#.WYg-l4jyiUm

Prague Geoportal
https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapa-online#.WYg-l4jyiUm

iKatastr - katastr s podkladovými mapami:
https://www.ikatastr.cz/#kde=50.16232,14.31175,19&info=50.16223,14.31161

iKatastr - cadastre with underlying maps:
https://www.ikatastr.cz/#kde=50.16232,14.31175,19&info=50.16223,14.31161

Geoportal:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=AB86657C6ED0C27FD5B2854959B740FE/

Geoportal:
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map;jsessionid=AB86657C6ED0C27FD5B2854959B740FE/

Mapy meliorací a protierozních opatření:
https://mapy.vumop.cz/

Maps of land reclamation and erosion control measures:
https://mapy.vumop.cz/

Dvě Prahy - srovnání historických snímků a aktuální ortofotomapy:
https://www.dveprahy.cz/

Two Pragues - comparison of historical images and current orthophotomaps:
https://www.dveprahy.cz/

Ústřední archiv - Archivní mapy, zejména stabilního katastru:
https://ags.cuzk.cz/archiv/redirect/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COCM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL

Central Archives - Archival maps, especially of the stable cadastre:
https://ags.cuzk.cz/archiv/redirect/mapy/map.phtml?dg=co_rastr_1000k,MCR500_op,P_COCM_u&me=-958775.556739,-1282635.97206,-400169.80851,-872110.327503&language=cz&config=cio&resetsession=ALL

Odrůdy ovocných dřevin:
http://www.sempra.cz/odrudy/ovoce/

Fruit tree varieties:
http://www.sempra.cz/odrudy/ovoce/

Archeologický atlas:
https://www.archeologickyatlas.cz/

Archaeological Atlas:
https://www.archeologickyatlas.cz/

Katalog biotopů v GIS:
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c38db59779714a78aec4c731152b0290

Catalogue of Biotopes in GIS:
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c38db59779714a78aec4c731152b0290

Staré odrůdy ovocných dřevin:
https://www.stareodrudy.cz/archiv-starych-odrud/

Old fruit tree varieties:
https://www.stareodrudy.cz/archiv-starych-odrud/

Překladač latinských názvů:
https://www.biolib.cz/cz/main/

Latin name translator:
https://www.biolib.cz/cz/main/

Archiv hlavního města Prahy:
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/

Archives of the City of Prague:
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/

Kamenolomy v okolí:
http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list&sort=Nazev_lomu

Stone quarries in the area:
http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list&sort=Nazev_lomu

Památkový katalog - NPÚ:
https://pamatkovykatalog.cz/

Heritage catalogue - National Heritage Institute:
https://pamatkovykatalog.cz/

Veřejný prostor - koncepční městské dokumenty:
https://iprpraha.cz/stranka/3408

Public space - conceptual urban documents:
https://iprpraha.cz/stranka/3408

SEKM - přehled kontaminovaných lokalit:
https://www.sekm.cz/portal/

SEKM - overview of contaminated sites:
https://www.sekm.cz/portal/
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY / Image attachments Existin
•
•

•

Regulace Manin / Regulation of the holešovice meander - Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88sk%C3%BD_
most#/media/Soubor:Libensky_most.png
Karlínský Přístav / Karlín port  - Dostupné z: BEČKOVÁ, Kateřina. Vltava a její břehy. V Praze: Paseka, 2016. Zmizelá Praha. ISBN 978-80-7432-633-2. , https://www.cenovamapa.org/Default.aspx?menu=Blog_Article&culture=en&BlogPostID=110&s=E4102802CC05494550B3740DD2956FE33D647299
Pohled na Libeň z Víkova (Přelom 19. a 20. století) / View of Libeň from Vítkov (turn of the 19th and 20th century) - Dostupné z:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

BEČKOVÁ, Kateřina. Továrny a tovární haly : 1. díl : Vysočany, Libeň, Karlín. Praha – Litomyšl : Paseka – Schola ludus–Pragensia. ISBN 978-80-7432-122-1
Vvýchodní pohled - přes mosty / East view - over bridges - Dostupné z: IPR-Praha-dron-Rohnal-12-2020-28
Jihozápadní pohled – betonárka – západní plocha – ostrov Štvanice – Pražská tržnice /Southwest view - concrete plant - western area - Štvanice island - Prague market - Dostupné z: IPR-Rohan-2020-dron-0015
Severovýchodní pohled - přes „Městskou džungli” / Northeast view - through the "Urban Jungle” - Dostupné z: IPR-Rohan-2020-dron-0034
Jihozápadní pohled -  přes „Městskou džungli” na centrum Prahy / Southwest view - through the "Urban Jungle” to the center
of Prague - Dostupné z: IPR-Rohan-2020-dron-0033
Severní pohled - přes Libeňský most / North view - over Libeň bridge - Dostupné z: IPR-Rohan-2020-dron-0044
Jižní pohled - přes Libeňské kosy / South view - over Libeňské kosy - Dostupné z: IPR-Rohan-2020-dron-0048
Ostrov Štvanice / Štvanice island - Dostupné z: IPR_Rohan_dron_0003_2020
Vítkov / VÍtkov - Dostupné z: https://bit.ly/3P2hQPr , https://bit.ly/3PZEHMY
Karlínské náměstí  / Karlínské náměstí - Dostupné z: https://bit.ly/3juL2CF
Lyčkovo náměstí  / Lyčkovo náměstí - Dostupné z: https://bit.ly/3Sr0miD
Kaizlovy sady / Kaizlovy sady park  - Dostupné z: https://bit.ly/3juL2CF , https://bit.ly/3QhmBpm
Palmovecký kopec / Palmovecký kopec hill  - Dostupné z: https://bit.ly/3BHJfTB
Zahrádkářská kolonie  / Allotment gardens  - Dostupné z: IPR_Rohan_ dron_0048_2020
Rokytka / Rokytka - Dostupné z: https://bit.ly/3JubXcF , https://bit.ly/3vFBFW6
Park Thomayerovy sady / Thomayerovy sady park - Dostupné z: https://bit.ly/3zXujQ0 ,  https://bit.ly/3P2c5B8
Povltavská promenáda / Vltava riverbank promenade - Dostupné z: https://iprpraha.cz/projekt/130/povltavska-promenada
Bílá skála a Koráb / Bílá skála and Koráb - Dostupné z: https://bit.ly/3BHJxKb , https://bit.ly/3d0Y3CB
Bubenské nábřeží – Náplavka Holešovice (Dolní Holešovice) - Ladislavův park / Bubenské nábřeží - Náplavka Holešovice (Dolní
Holešovice) - Ladislavův park - Dostupné z: https://1url.cz/dKv0v
Těšnov / Těšnov - Dostupné z: https://florenc21.eu/Upload/2021/11/16/urb_flo21_panely_team24.pdf
Negrelliho viadukt / Negrelli viaduct - Dostupné z: https://bit.ly/3oVRHqN , https://bit.ly/3zUK6iG
Štvanická lávka / Štvanice footbridge - Dostupné z: https://m.praha8.cz/stvanicka-lavka-propoji-holesovice-s-karlinem-2.html
Ostrov Štvanice / Štvanice island - Dostupné z: https://bit.ly/3JxLCKP
Vltavská filharmonie / Vltava philharmonic - Dostupné z: https://www.ceskafilharmonie.cz/vltavska-filharmonie/
Bubny - Zátory / Bubny – Zátory - Dostupné z: https://iprpraha.cz/projekt/4/bubny-zatory
Povltavská proměna okolí Rokytky (Rohan - Rokytka - Trojská kotlina) / The Vltava riverbank transformation of the area around
the Rokytka (Rohan - Rokytka - Troja basin) - https://www.tvarchitect.com/clanek/povltavska-promenada-propoji-rohansky-park-rokytku-a-trojskou-kotlinu/
Park u vody / Park by the water - Dostupné z: https://projekt4y.cz/park-u-vody
Holešovické nábřeží / Holešovice embankment - Dostupné z: https://bit.ly/3oYl7Vr
Nábřeží Stromovky / Stromovka embankment - Dostupné z: https://iprpraha.cz/projekt/52/nabrezi-stromovky

Mapové podklady / Map documents
•
•
•
•
•
•
•

r. 1764-1768- Dostupné z: https://1url.cz/ErNIU
Mapa stabilního katastsru 1826-1843/ Stable cadastral map (1826-1843) - Dostupné z: https://ags.cuzk.cz/archiv/
r. 1908 - Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88
r. 1923 - Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88
r. 1938 - Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88
r. 1941 - Dostupné z: https://www.oldmapsonline.org/en/Libe%C5%88
ÚSES - Dostupné z: https://app.iprpraha.cz/apl/app/atlas-zp/?service[]=ochrana_prirody_a_krajiny

Doporučený sortiment - obrazová část / Recommended assortment - image section
1. Dostupné z: https://bit.ly/3Q5q5M6
2. Dostupné z: https://www.herbal-organic.com/cs/herb/14868
3. Dostupné z: https://www.baumschule-newgarden.de/9493/ulmus-laevis/flatter-ulme
4. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/image/id209314/
5. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salix_viminalis_Korb-Weide.jpg
6. Dostupné z: https://www.tnnursery.net/black-willow-tree-for-sale/
7. Dostupné z: https://ce.wikipedia.org/wiki/Дак
8. Dostupné z: https://plantis.info/kleinia-stapeliiformis/
9. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/image/id274263/
10. Dostupné z: https://www.pflanzen-deutschland.de/Iris_pseudacorus.html
11. Dostupné z: https://www.90getgoods.com/?category_id=2090160
12. Dostupné z: https://cs.wikiversity.org/wiki/Soubor:Lycopus_europaeus_002.jpg
13. Dostupné z: https://plants.ifas.ufl.edu/plant-directory/lythrum-salicaria/
14. Dostupné z: https://www.biolib.cz/en/taxonimage/id123214/
15. Dostupné z: https://botany.cz/cs/poa-palustris/
16 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rukev_obojživelná
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17 Dostupné z: https://www.blanokridlivpraze.cz/rostliny/detail/?rosId=367
18 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zevar
19. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alopecurus.pratensis.2.jpg
20. Dostupné z: https://botany.cz/cs/deschampsia-cespitosa/
21. Dostupné z: https://botany.cz/cs/festuca-pratensis/
22. Dostupné z: https://pladias.cz/taxon/overview/Geranium%20pratense
23. Dostupné z: https://botany.cz/cs/glechoma-hederacea/
24. Dostupné z: https://plantsam.com/lathyrus-pratensis/
25. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/image/id16014/
26. Dostupné z: https://www.zahradnictvi-flos.cz/poa-pratensis-lipnice-lucni.html
27. Dostupné z: https://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Ranunculus_repens
28. Dostupné z: https://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Ranunculus_acris
29. Dostupné z: https://www.biolib.cz/cz/image/id156073/
30. Dostupné z: https://cs.m.wikiversity.org/wiki/Soubor:Symphytum_officinale_001.JPG
31. Dostupné z: https://cs.wikiversity.org/wiki/PKR/Trifolium_hybridum
32. Dostupné z: https://www.flora-cs.com/sfo/cz/arrhenatherum-elatius/
33. Dostupné z: https://planteset.com/centaurea-jacea/
34. Dostupné z: https://bit.ly/3Qho8wd
35. Dostupné z: https://botany.cz/cs/dactylis-glomerata/
36. Dostupné z: https://eunis.eea.europa.eu/species/151358
37. Dostupné z: https://bit.ly/3JzIAWA
38. Dostupné z: https://educalingo.com/ru/dic-de/galium
40. Dostupné z: https://bit.ly/3w4dy3B
41. Dostupné z: https://bit.ly/3zAArfE
42. Dostupné z: https://bit.ly/3d7PLZQ
43. Dostupné z: https://bit.ly/3butnJw
44. Dostupné z: https://bit.ly/3QnMLXk
46. Dostupné z: https://www.blanokridlivpraze.cz/rostliny/detail/?rosId=308
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Příloha č. 1: KAMENOLOMY V OKOLÍ / Annex 1: Stone quarries in the vicinity

Název /
Name

Varinatní název lomu
Druh horniny
/ Alternative name of quarry / Rock type

Název horniny
/ Rock name

Variantní název
Kraj / Region
horniny / Alternative
rock name

Přední Kopanina

-

opuka
/ marlite

kopaninská opuka
/ Kopanina marlite

Praha
/ Prague

Třeboc

-

opuka
/ marlite

džbánská opuka
/ pitcher marlite

Praha
/ Prague

Slivenec

Cikánka

mramor
/ marble

slivenecký mramor
/ Slivenec marble

Středočeský
/ Central Bohemia

Solopysky u
Třebnic

-

žula
/ granite

sedlčanská žula
/ Sedlčany granite

Středočeský
/ Central Bohemia

Vyšehořovice

-

pískovec
/ sandstone

vyšehořovický pískovec
/ Vyšehořovice sandstone

Středočeský
/ Central Bohemia

Žernovka

-

žula
/ granite

žernovská žula
/ Žernovka granite

černokostelecká žula
/ Kostelec granite

Středočeský
/ Central Bohemia

Nečín

-

žula
/ granite

nečínská žula
/ Nečín granite

-

Středočeský
/ Central Bohemia

Prosečnice

Krhanice-Požáry

žula
/ granite

požárská žula
/ Pozary granite

konopišťská žula
/ Konopiště granite

Středočeský
/ Central Bohemia

Příloha č. 2: ZHODNOCENÍ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE / Annex 2: Assessment of the ecological burden of the territory

SEKM3 - Souhrnný formulář
Betonárna Metrostav - Rohanský ostrov
schváleno

ID Lokality: qEFpxHsBuCPeoJFwIpA3
Souřadnice JTSK: x:1042211.6112947306 /
y:740358.3143705194

Plocha
lokality:
28972 m2

KÚ: Karlín
ORP: Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Typ: výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami

Typ původce: sklářství, keramika,
cihelny, zpracování minerálních
nekovových hmot

Stupeň: podrobný průzkum (A,B)

Analýza: zpracována

Riziko: potenciální

Charakteristika kontaminace:

Celková kontaminovaná plocha: více než 2
000m2

úroveň (intenzita) kontaminace

povrchové vody:

Kontaminace nezjištěna

-0-

podzemní vody:

ClU, Kovy, NEL, PAU

méně než Xb

zeminy

ClU, Kovy, NEL, PAU

méně než Xb

Charakteristika lokality
Betonárna Rohanský ostrov je na lokalitě patrná již od 70. let. Společnost TBG Metrostav s.r.o. se zabývá výrobou, dopravou a ukládkou transportbetonu a dalších
betonových směsí. V současnosti (2021) zde probíhá výroba která je vybavena mísícím jádrem Stetter o objemu 2,25 m3 a je řízena vyspělým elektronickým řídicím
systémem. K dispozici je 8 tlakových zásobníků, což umožňuje vyrábět produkty na bázi různých druhů pojiv a příměsí. V konečném důsledku to pak znamená, že je
tato betonárna schopn...

Způsob využívání
lokality

současný způsob užívání:

plánovaný způsob užívání:

vlastní lokalita

průmysl, komerční zástavba

průmysl, komerční zástavba

těsné sousedství

hromadná bytová zástavba

hromadná bytová zástavba

č. HL pořadí:
11201025

min. vzdálenost k tělesu povrchových vod: 10 m

záplavové území: NE

Možnost migrace:
2. malá

Kvartérní kolektor podzemní vody má průlinovou propustnost a je dotován převážně z atmosférických srážek v příslušné infiltrační
oblasti. Západně od zájmové lokality je kolektor sycen povrchovou vodou toku Vltavy v důsledku jezového vzdutí (tzv. jezový obtok).
Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 180 až 181 m n.m., tedy kolem 6 až 8 m pod terénem. Úroveň hladiny podzemní vody je
ovlivňována kolísáním hladiny v povrchovém toku Vltavy. Místní erozní bázi kvartérního kolektoru podzemních vod...

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí
do 50m

--- nejsou střety zájmů ---

do 1km

ÚSES,Památková zóna

Popis rizika

Kategorie dle počtu: 0

2021/09 V současnosti se jedná o standartní provoz po sanaci.
2015 - Byl vytvořen : Realizační projekt sanačních prací společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. Hlavním prokázaným kontaminantem v odpadních vodách a v
horninovém prostředí jsou ropné látky. Kontaminace odpadních vod a horninového prostředí ropnými látkami souvisí s dřívějším využitím území. Z tohoto důvodu
jsou i pro sanaci jako hlavní polutant navrženy ropné látky. Hlavním rizikem je znečištění horninového prostředí ropnými látkami a možnost dalšího šíření
kontaminace. Šíření kontaminace ropnými látkami z horninového prostředí je reálné podzemní vodou vlivem přirozeného proudění vod. Pro podzemní vodu, s
ohledem na typ vyskytujících se ropných uhlovodíků, navrhujeme dosáhnout stavu, při kterém nebude na hladině podzemní vody senzoricky zjistitelná fáze (film)
ropných látek. Podzemní vody mohou být ovlivněny vyluhováním sorbovaných ropných uhlovodíků ze zemin srážkovou vodou. V důsledku zaplavení území je reálné
riziko vymývání ropných látek z kontaminovaného horninového prostředí a jeho následné šíření povrchovou vodou.
2008 - Účelový monitoring v areálu bývalého stavebního dvora METROSTAV a.s. - Závěrečná zpráva ( v rozsahu AR). Odpadní vody ze sledovaných zatopených
prostor — jímek laminátovny a autodopravy vykazují především znečištění organickými látkami, a to ropnými uhlovodíky, PAU, ClU a přítomnost kovů - Hg.
Potencionální riziko pro šířeni znečištění na lokalitě rozvlečením mobilního znečištění do širšího okolí zájmové oblasti představují povodně. Vzhledem k
hydrogeologickým a hydrologickým poměrům v zájmové oblasti, tj. k nízkému hydraulickému gradientu hladiny podzemní vody, dochází za vyšších vodních stavů ke
změně hydraulického spádu podzemní vody a tedy k infiltraci povrchové vody Vltavy do kolektoru a k migraci znečištění k řece.
2008 - Bylo společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. provedeno posouzení možných rizik spojených s kontaminací horninového prostředí a podzemních vod ve
vymezené části Rohanského ostrova, východně od budovaných objektů River Diamonds v k.ú. Karlín, Praha 8, v území označovaném jako River Gardens. Toto území
je vzdáleno cca 500 m jz. směrem od místa projektovaných sanačních prací v areálu bývalého stavebního dvora Metrostavu. Analýza rizik byla využita jako výchozí
podklad pro rozhodnutí o případné nezbytnosti a způsobu odstranění zjištěné ekologické zátěže a pro územní řízení v souvislosti s plánovaným stavebním
záměrem. Pro ropné látky charakteru středních až vyšších uhlovodíků byla v území označovaném jako River Gardens stanovena riziková koncentrace v zeminách 5
200 mg.kg-1. S ohledem na výše uváděné nejistoty byla tato hodnota snížena cca o 50%.

Cíle opatření:

2021/09 Pro povrchovou vodu, s ohledem na typ vyskytujících se ropných uhlovodíků, navrhujeme
dosáhnout stavu, při kterém koncentrace ropných látek v povrchové vodě nepřekročí hodnotu normy
environmentální kvality dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (0,1 mg.l-1 uhlovodíků C10-C40). Návrh
sanačních limitů vychází z výše uvedeného a dále z archivních výsledků posouzení rizik v okolí zájmového
území.

Stav nápravních

nápravné opatření ukončeno-vyhovující

SEKM3 - Souhrnný formulář
Brownfield Libeňský ostrov
schváleno

SEKM3 - Souhrnný formulář
Skládka v ulici Rohanský ostrov
ID Lokality: IND_19421

Souřadnice JTSK: x:1040883.2374640487 /
y:739747.5925973875

Plocha
lokality:
55893 m2

KÚ: Libeň
ORP: Hlavní město Praha

schváleno
Souřadnice JTSK: x:1042044.6564932901 /
y:739846.1371126055

Typ původce: doprava a distribuce
(produktovody, distribuční sklady)

Stupeň: předběžný průzkum (C)

Analýza: nezpracována

Riziko: potenciální

Charakteristika kontaminace:

Celková kontaminovaná plocha: více než 2
000m2

úroveň (intenzita) kontaminace

povrchové vody:

Kontaminace nezjištěna

-0-

podzemní vody:

Kontaminace nezjištěna

-0-

zeminy

Kovy velmi nebezpečné, NEL, Org.ostatní

méně než Xc

ORP: Hlavní město Praha

Způsob využívání
lokality

současný způsob užívání:

plánovaný způsob užívání:

vlastní lokalita

pravděpodobně BROWNFIELD

individuální bytová zástavba se zahrádkami

těsné sousedství

individuální bytová zástavba se zahrádkami

individuální bytová zástavba se zahrádkami

č. HL pořadí:
11201025

min. vzdálenost k tělesu povrchových vod: 1 m

záplavové území: ANO

Možnost migrace:
3. střední

Z hlediska hydrogeologického rajonování náleží zájmové území k rajonu 625-Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Horniny geologického podkladu, tj. sedimenty ordovického letenského a vinického souvrství, plní funkci zvrásněného puklinového
kolektoru. Sedimenty jsou však v nezvětralém stavu jen velmi málo propustné, neboť mají pukliny sepnuté, případně zajílované. K
významnějšímu oběhu podzemní vody tak může docházet převážně jen v zóně zvětralin a připovrchového rozpojení hornin, k...

ÚSES

do 1km

VKP, přírodní památky

Popis rizika

Analýza: nezpracována

Riziko: potenciální

Charakteristika kontaminace:

Celková kontaminovaná plocha: více než 2
000m2

úroveň (intenzita) kontaminace

povrchové vody:

Anorg.ostatní, Anorg.více nebezpečná, Kovy,
Kovy velmi nebezpečné

-?-

podzemní vody:

Anorg.ostatní, Anorg.více nebezpečná, Kovy,
Kovy velmi nebezpečné

-?-

zeminy

Anorg.ostatní, Anorg.více nebezpečná, Kovy,
Kovy velmi nebezpečné

-?-

Charakteristika lokality
Rozsáhlá nepovolená skládka výkopových zemin a stavební suti vzniklá v 80. letech. Skládka je v blízkosti řeky Vltavy nedaleko golfového hřiště. Na katastrálním
území Praha 8 - Karlín. V současnosti (2021) jsou navážky zarostlé vegetací, ale jsou stále patrné. Dle historických map je doba vzniku potvrzena a je patrné, že na
území docházelo v průběhu let k dalším navážkám a terénním úpravám. Skládka je vedena v Pražském registru skládek a potencionálně kontaminovaných míst z
90. let.

Způsob využívání
lokality

současný způsob užívání:

plánovaný způsob užívání:

vlastní lokalita

jiná krajinná zeleň

hromadná bytová zástavba

těsné sousedství

hromadná bytová zástavba

hromadná bytová zástavba

č. HL pořadí:
11201036

min. vzdálenost k tělesu povrchových vod: 30 m

záplavové území: ANO

Možnost migrace:
2. malá

-Hydrogeologický rajon – 625 – proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy
-Vlastní lokalita leží v oblasti provrásněných a částečně denudovaných spodnopaleozoických hornin ordoviku. Pásy hornin protažené ve
směru východ – západ jsou v širším okolí zastoupeny od severu šáreckým souvrstvím (facie černých břidlic spodního ordoviku),
dobrotivským souvrstvím (facie černých břidlic středního ordoviku), libeňským souvrstvím (jílovité břidlice svrchního ordoviku) a vlastní
lokalita leží na let...

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí
Kategorie dle počtu: 0

2021/10 AR nezpracována.
2006 - Účelový předsanační průzkum znečištění a inženýrskogeologický průzkum v areálu Doky v katastrálním území Praha 8 - Libeň. (EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.)
Jako prioritní kontaminanty horninového prostředí byly průzkumnými pracemi ověřeny ropné látky (NEL), benzo(a)pyren a olovo.
znečištěni zemin ropnými látkami v zájmovém území má pouze bodový charakter a celková úroveň tohoto znečištění je relativně nízká s ohledem na charakter
využiti zájmového území. Znečištění ropnými látkami je vázáno především v povrchové vrstvě zemin tvořené navážkami, významněji zvýšeně koncentrace NEL byly
prokázány pouze v západní části zájmového území a v prostoru severního okraje výběžku mezi přístavními bazény. Lokálně lze očekávat zvýšené obsahy ropných
látek i v dalších částech

Cíle opatření:

2021/10 Cíle nápravných opatření nebyly stanoveny.

Stav nápravních
opatření:

neznámo

Impakt
kontaminace:

kontaminace je potvrzena jen orientačně, malý rozsah dat neumožňuje definitivní hodnocení a závěry;
zatím nelze vyloučit nezbytnost realizace nápravného opatření

Kód priority: P3.1
Další postup:

nutný je průzkum kontaminace

Nápravná
opatření:

2021/10 Způsob likvidace kontaminovaných zemin s obsahem PAU je posuzován i podle sumárního obsahu PAU (viz Vyhláška 294/2005
Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu). Způsob likvidace
kontaminovaných zemin byl navržen na základě výluhových zkoušek zemin provedených v rámci zpracovaného předsanačního
průzkumu.

Zdroj financování: nezjištěn
Prioritu hodnotil: Ing. Aleš Váňa, MERCED a.s. - DEK 5

Typ původce: jiné

Stupeň: neprozkoumáno

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí
do 50m

Hlavní město Praha

Typ: průmyslová skládka

Charakteristika lokality
Předmětem hodnocení je střední část Libeňského ostrova. Koncem 16. století zde stávaly dva mlýny a ostrov žil svým klasickým životem, jako jiné ostrovy. Bývaly
tady pily, výroba lodí a barvírny. Přes ostrov se čas od času přelévaly povodně, po nichž se zdejší život vždy postupně obnovoval. Až roku 1890 zaplavila voda nejen
celý Libeňský ostrov, ale velkou část celé Libně. Proto bylo rozhodnuto koryto Vltavy zasypat, aby už žádná další ničivá povodeň nezpůsobila škody tak obrovského
rozsahu. Libe...

Plocha
lokality:
62669 m2

KÚ: Karlín

Hlavní město Praha

Typ: kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita

ID Lokality: 30955008

dne: 26.10.2021

do 50m

ÚSES

do 1km

--- nejsou střety zájmů ---

Popis rizika

Kategorie dle počtu: 0

2021/05 AR nezpracována. Rizika spojená s přestupem kontaminace do zemin, povrchových a podzemních vod nelze vyloučit.

Cíle opatření:

2021/05 Cíle nápravných opatření nebyly stanoveny.

Stav nápravních
opatření:

neznámo

Impakt
kontaminace:

žádné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlížet jako na podezřelou; zatím nelze vyloučit
nezbytnost realizace nápravného opatření

Kód priority: P4.1
Další postup:

nutný je průzkum kontaminace

Nápravná
opatření:

2021/05 Nápravná opatření nebyla stanovena.

Zdroj financování: nezajištěn

Prioritu hodnotil: Mgr. Petr Dosoudil, MERCED a.s. - DEK 5

dne: 26.05.2021

SEKM3 - Souhrnný formulář
TĚŠNOVSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.
schváleno

ID Lokality: 12702037
Souřadnice JTSK: x:1042330.2335479285 /
y:740774.6467516941

Plocha
lokality:
18926 m2

KÚ: Karlín
ORP: Hlavní město Praha

Hlavní město Praha

Typ: kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita

Typ původce: doprava a distribuce
(produktovody, distribuční sklady)

Stupeň: podrobný průzkum (A,B)

Analýza: zpracována

Riziko: potenciální

Charakteristika kontaminace:

Celková kontaminovaná plocha: více než 2
000m2

úroveň (intenzita) kontaminace

povrchové vody:

Kontaminace nezjištěna

-0-

podzemní vody:

ClU, NEL

méně než Xb

zeminy

ClU, NEL

méně než Xb

Charakteristika lokality
Zájmové území se nachází v severní části Rohanského ostrova. V minulosti sloužilo jako odstavná plocha pro železnici, nákladové nádraží a později jako
mechanizační středisko Českých drah. Využití území se negativně projevilo kontaminací horninového prostředí, zjištěnou v roce 1994 v rámci ekologického auditu
(Vučka 1994). Pro posouzení aktuální míry znečištění a jeho vztahu k sousedním pozemkům byl proveden předsanační doprůzkum. V areálu Těšnovské
společnosti, s.r.o. byla prokázána kontaminace ...

Způsob využívání
lokality

současný způsob užívání:

plánovaný způsob užívání:

vlastní lokalita

občanská vybavenost, školy, školky, sportoviště...

občanská vybavenost, školy, školky,
sportoviště...

těsné sousedství

hromadná bytová zástavba

hromadná bytová zástavba

č. HL pořadí:
11201025

min. vzdálenost k tělesu povrchových vod: 10 m

záplavové území: ANO

Možnost migrace:
3. střední

Kvartérní kolektor podzemní vody má průlinovou propustnost a je dotován převážně z atmosférických srážek v příslušné infiltrační
oblasti. Západně od zájmové lokality je kolektor sycen povrchovou vodou toku Vltavy v důsledku jezového vzdutí (tzv. jezový obtok).
Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 180 až 181 m n.m., tedy kolem 6 až 8 m pod terénem. Úroveň hladiny podzemní vody je
ovlivňována kolísáním hladiny v povrchovém toku Vltavy. Místní erozní bázi kvartérního kolektoru podzemních vod...

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí
do 50m

ÚSES

do 1km

--- nejsou střety zájmů ---

Popis rizika

Kategorie dle počtu: 0

2021/05 AR a PŘEDSANAČNÍ DOPRŮZKUM vypracován v roce 2004 společností
Geomon s.r.o. AR dokumentovala zbytkové znečištění horninového prostředí po provedení sanace "ex situ" a posouzení aktuálních možných rizik ohrožení zdraví
člověka a životního prostředí. V zájmovém území byla po sanaci "ex situ" dokumentována zbytková kontaminace NEL v zeminách v úrovni max. 2 800
mg.kg-1.suš-1. Z hlediska složení ropné kontaminace se jedná o motorovou naftu s významnou příměsí oleje. Kontaminace se nacházela v přípovrchové zóně
horninového prostředí s max. dosahem cca 2 m. Šíření kontaminace nesaturovanou zónou horninového prostředí lze pokládat za zanedbatelné. V rámci ohrožení
lidského zdraví bylo posuzováno riziko plynoucí z předpokládané snížení nivelity terénu o cca 2 až 3 m. Kvantifikací potenciálních rizik (náhodné požití
kontaminované zeminy, dermální kontakt s kontaminovanou zeminou) byl vypočten index nebezpečnosti HI = 2,03E-03. Reálné riziko nekarcinogenního účinku
nastává v případě, že HI >1. Nebylo prokázáno riziko karcinogenní povahy ( CVRK = 0).
V podzemní vodě byl dokumentován výskyt chlorovaných alifatických uhlovodíků a to v úrovni max. 178 ug/l suma Cl-U (Hankus 2004). Kontaminace se z ohniska
znečištění šíří dále ve směru proudění podzemní vody. Hlavním migračním mechanismem je advekce, kdy je polutant unášen proudící vodou ve směru jejího
pohybu stejnou rychlostí, jakou se voda pohybuje. Dále se uplatňuje sorpce na horninový povrch, která snižuje rychlost transportu kontaminantu oproti advekční
rychlosti. Nebyly zjištěny podmínky pro efektivní průběh biodegradace Cl-U. Vzhledem k vysokému faktoru ředění není kontaminací Cl-U ohrožen ekosystém Vltavy.
Protipovodňový val bude vybudován v nekontaminovaném prostoru (Hankus 2004) a jeho výstavba neovlivní rozsah a míru zbytkové kontaminace horninového
prostředí. Nebylo prokázáno šíření znečištění mimo areál Těšnovské společnosti.

Cíle opatření:

2021/05 Odstranění zeminy znečištěné ropnými látkami (NEL) v úrovni vyšší než je limitní hodnota kritéria
C (1 000 mg/kg) dle MP MŽP.

Stav nápravních
opatření:

nápravné opatření ukončeno-vyhovující

Impakt
kontaminace:

stávající kontaminace by znamenala vznik neakceptovatelného zdravotního rizika v případě změny
funkčního využívání lokality či dotčeného okolí na více citlivé ve srovnání s využitím současným

Kód priority: P1.1
Další postup:

nutnost institucionální kontroly způsobu využívání
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