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Motto
Řeka je celoměstsky významný veřejný prostor.
Prostor řeky v celém městě je souvztažný celek a její rozvoj,
i v dílčích částech, je vždy třeba řešit v celoměstských souvislostech.
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Charakter, cíl a využití
dokumentu Koncepce
Zadání
Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 297 ze dne 05.03.2013 bylo Kanceláři veřejného prostoru
IPR Praha uloženo vypracovat Koncepci rozvoje pražských břehů.
Městu doposud chyběl koncepční dokument, který by mu umožnil plánovat rozvoj prostoru řeky
v celoměstských souvislostech.
Tato absence přináší řadu negativních dopadů, jako je například nestabilita aktivit a podnikání v území,
nedostatečné investování do prostoru řeky, jehož význam pro město není deklarován, slabá efektivita
fragmentárních investic bez prioritizace vzhledem ke kvalitě celku, ztráta pro město strategických území
jejich nerozváženou privatizací, nedocenění a nedostatečné využití potenciálu prostoru řeky pro obyvatele
Prahy apod.
Iniciativa k vytvoření koncepčního dokumentu, který definuje cíle rozvoje břehů řeky jako celoměstsky
významného prostoru vzešla mimo jiné z platformy Metropolitní ozvučné desky.

Cíl dokumentu
Koncepce pražských břehů je vize hl. m. Prahy o kvalitním rozvoji prostoru řeky zejména jako celoměstsky
významného veřejného prostoru.

Východiska
Pochopení území jako celku a současně jednotlivostí a jejich role v celku je podmínkou pro další rozhodování
o jeho rozvoji.
Existence komplexní koncepce rozvoje území je podmínkou kvalitního rozvoje, stability podnikání
v oblasti, účelného vynakládání investičních prostředků, možnosti získávat úspěšně dotace - zejména
z Evropských fondů apod.

Podklady koncepce
Podkladem práce jsou základní územně analytická data v oblasti geomorfologie, topografie, přírody a krajiny,
urbánních struktur, historie, kultury a infrastruktury. V rámci dostupných dat IPR Praha byly dále definovány
základní vstupy ovlivňující možnosti rozvoje území, jako jsou připravované investiční záměry, legislativní
rámec, majetkové poměry (zejména u nájemních smluv jde pouze o data získaná v rámci pracovních skupin
a spoluprací s Magistrátem hl. m. Prahy) apod. Tato data byla doplněna terénními průzkumy území. Množství
a komplexnost analytických dat není vyčerpávající a odpovídá časovým a zdrojovým možnostem koncepce.
Tato data by měla být dále doplňována v rámci dalších dokumentací rozpracovávajících jednotlivá témata
a lokality koncepce.

Participace aktérů v území na Koncepci
Cílem bylo vytvořit dokument zahrnující velmi široké spektrum hledisek, které zastupují jednotliví aktéři
v území a které jsou často i protichůdné. Jenom takto společně sdílený materiál (v rámci možností a jako
dlouhodobý proces debaty) může být označen za skutečnou vizi města a stát se použitelným pro reálný rozvoj
města. Na tvorbě dokumentu proto s IPR spolupracovali formou pracovních skupin zástupci zásadních
aktérů v území: hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, odborníků, podnikatelů, občanů.
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Charakter dokumentu
Materiál je koncepčním, strategickým a iniciačním dokumentem hl. m. Prahy. Vytváří základní podklad pro
koordinaci a naplňování cíle kvalitního rozvoje pražských břehů, a to z hlediska urbanistického plánování,
investic, využívání, správy a ochrany.
Koncepce definuje společný „vztažný rámec“ a „horizont rozvoje“ prostoru řeky.
Formuluje především východiska a cíle kvalitního vývoje prostoru řeky a v obecné rovině modeluje ideální
cílový stav, a to nikoliv nástroji konkrétních architektonických návrhů, ale zejména formulováním principů.
Definuje základní okruhy témat rozvoje mnohovrstevnatého organizmu prostoru řeky.
Zabývá se rozvojem prostoru řeky zejména z hlediska výsledného cíle města, tj. vytvořit z pražských břehů
kvalitní veřejný prostor celoměstského významu, a současně definuje komplexní přístup k řece jako
základnímu vztažnému elementu v urbanismu města a v krajině. Za „prostor řeky“ jsou přitom uvažovány
nejen samotné břehy, ale také navazující oblasti v šíři zahrnující místa, jejichž charakter je přímo ovlivněn
návazností na řeku anebo který naopak řeku sám ovlivňuje.
V první fázi je Koncepce otevřením diskuze o hodnotě prostoru řeky pro město Prahu a jeho obyvatele a o jeho
současné i budoucí roli ve struktuře a životě města a současně výzvou k dalším krokům směrem k naplnění
cílů rozvoje řeky jako kvalitního celoměstsky významného prostoru. Vytváří podklad pro spolupráci
na úrovni hl. m. Prahy, městských částí, dotčených organizací, občanů města, odborníků, podnikatelského
sektoru a dalších aktérů v území.
Výstupy v Koncepci, zejména její grafické části, je zapotřebí chápat jako schémata zobrazující principy řešení,
tj. nikoliv doslovně např. z hlediska přesného umístění navržených objektů a liniových staveb. Toto umístění
nesmí být pouze na základě Koncepce automaticky přejímáno a realizováno, přesné umístění a detailní
řešení musí být vždy v rámci rozpracování dalších stupňů podrobnějších dokumentací upřesněno na základě
specifik daného místa.

Využití dokumentu
Koncepce je vstupním podkladem definujícím zadání pro množství následných projekčních dokumentů
a současně pro přípravu organizačních, správních či ekonomických kroků naplňujících cíle Koncepce.
Definuje také ucelené (tematicky a místopisně) koncepty formulované jako možné samostatné investiční
záměry umožňující jejich přípravu v dostatečném předstihu tak, aby výsledný efekt byl vzhledem k současné
provázanosti s celkem území optimální. Zároveň je tak podkladem pro získávání řady dotací, zejména
z Evropských fondů, kdy úspěch žádosti je podmíněn dostatečnou připraveností projektu, jeho koncepčním
zdůvodněním a především jeho zakotvením v širším mnohovrstevnatém koncepčním záměru, kterým rozvoj
prostoru řeky jako celoměstsky významného veřejného prostoru bezesporu je.
Je koordinačním materiálem hl. m. Prahy pro všechny záměry urbanistického a architektonického plánování,
investic, správy, údržby a využití v prostoru řeky. Zároveň by měla být závazným výchozím podkladem pro
tyto záměry ze strany hl. m. Prahy a všech městských investorských organizací, tedy Odboru městského
investora, Odboru evidence, správy a využití majetku, Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, dále TSK
hl. m. Prahy a DP hl. m. Prahy a třetích stran, které čerpají investice z rozpočtu hlavního města Prahy (např.
ELTODO, PVK). Doporučeným podkladem by pak měla být pro záměry městských částí.

Časová působnost dokumentu
Cíle Koncepce zahrnují celou šíři časových hledisek - od zásahů, které je možné začít naplňovat okamžitě
až po široce pojaté koncepty, jejichž naplňování je otázkou mnoha let. Definování dlouhodobých konceptů
je však zásadně důležité již od počátku, neboť poskytují informaci o budoucích cílech, kterým by měly být
přizpůsobovány již zásahy předešlé. Řada ideálních cílů naráží v současné chvíli například na legislativní
meze či majetkoprávní stav, charakter koncepčního dokumentu definujícího ideální vizi však musí hledět
i za tyto skutečnosti a iniciovat tak procesy možné změny.
V oblasti majetkoprávních vztahů je Koncepce pouze iniciačním podkladem pro následná jednání směřující
k dohodě optimální pro všechny zúčastněné strany. Zejména tam, kde cílové vize jsou podmíněny úpravou
stávajících nájemních smluv, případně dohodami města s ostatními majiteli pozemků či objektů např.
o možnostech a podmínkách zpřístupnění částí území pro veřejnost či dokonce obchodními jednáními

Úvod
Charakter, cíl a využití dokumentu Koncepce

0
1

9

o prodeji, je Koncepce pouze podkladem a doporučením pro následná jednání mezi dotčenými stranami.
Rozhodnutí o zahájení těchto jednání a jejich časové rozvržení je v kompetenci příslušných orgánů hl.
m. Prahy. Časová realizace těchto záměrů bude postupná, odvíjí se od podoby jednotlivých stávajících
majetkových a smluvních vztahů a bude předmětem dohody zúčastněných stran. Nájemní smlouvy, jejichž
předmět není v souladu s Koncepcí, by ale přinejmenším neměly být prodlužovány ani znovu uzavírány.
V otázce dohod o možnostech částečných zpřístupnění soukromých areálů lze očekávat, že mohou přinést
výhody, plynoucí ze zapojení do veřejného prostoru, pro obě strany, tedy i pro soukromé vlastníky, tak jak je
to běžné v řadě sousedních vyspělých zemí.
Koncepce definuje priority jednotlivých přípravných kroků a realizačních zásahů, a to jak tematicky, tak
místně.

Iniciační kroky následující po Koncepci
Součástí Koncepce je výčet a formulování dalších kroků města (eventuálně doporučených kroků městských
částí a dalších subjektů), které by měly navázat na Koncepci. Jsou jimi navazující projektové dokumentace,
architektonické soutěže, organizační, realizační a správní kroky města, iniciace vzniku nových subjektů
hl. města Prahy (Městský správce nábřeží, správce přístavu apod.), iniciace vytvoření pravidel, iniciace
oficiálních dohod o spolupráci mezi hl. m. Prahou a některými aktéry v území (forma memoranda apod.),
iniciace dohod mezi jednotlivými aktéry v území, iniciace širších debat nad některými otázkami apod.
Zároveň Koncepce nabízí řadu námětů pro iniciaci a koordinaci aktivit veřejných správců území a soukromých
subjektů (např. forma příměstského parku). Cílem spolupráce je rozvíjet území a zabezpečením managementu,
péče a údržby předejít jeho degradaci.
Postup kroků následujících po Koncepci a z ní vycházejících by měl být zpracován v Akčním plánu.

Vztah Koncepce k Metropolitnímu plánu
Prahy a dalším územně plánovacím
dokumentacím
Koncepce je integrální součástí strategické a koncepční činnosti IPR a je provázána s řadou souběžně
vznikajících dokumentů IPR (Metropolitní plán, Strategický plán hl. m. Prahy, Strategie dopravy hl. m. Prahy
apod.)
Metropolitní plán (dále jen MPP) bude Koncepci nadřazený. Koncepce je podkladem pro Metropolitní plán,
který její výsledky může potvrdit a zapracovat. Případně může být Koncepce podle MPP dále upravena.
Koncepce se zároveň zabývá detailnějším měřítkem. Na rozdíl od MPP zahrnuje také otázky investic, správy,
údržby a především návrhy možných dalších postupů vedoucích k realizaci cílů Koncepce.
V Koncepci navržená řešení jsou formulována z hlediska rozvoje řeky jako kvalitního veřejného prostoru.
Tam, kde se zabývá prvky, které jsou zároveň součástí širších strategií města (dopravních apod. jako například
mosty přes řeku), vyhodnocuje pouze jejich optimální umístění z hlediska veřejného prostoru, tedy zejména
pěší a cyklistické dopravy. Celostní rozhodnutí o jejich počtu a umístění ale bude předmětem vyhodnocení
z hlediska MPP, strategie dopravy apod.
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Anotace kapitol
1

Analýza

1.1 Krajinný rámec
Kapitola je analýzou geomorfologického rámce, ve kterém se řeka nachází. Ten je tvořen dvěma základními
prvky: kotlinou a údolní nivou. V kapitole je dále nastíněna problematika pojmu údolní niva a vztah nivy
k městské struktuře.

1.2 Analýza základních prvků území
Kapitola je analýzou skupin struktur a jevů, které výrazným způsobem spoluutváří prostor řeky a ovlivňují
jeho vnímání. Tyto prvky a jevy se stávají námětem pro koncepční témata v návrhové části Koncepce.

1.3 Přehled stávajících záměrů
Kapitola je rámcovým přehledem investičních záměrů v prostoru řeky, který ilustruje jeho rozvojovou energii.

2 Návrh
2.1 Celoměstská témata
Kapitola se věnuje celoměstským tématům, která nejsou územně lokalizována, ale řeší řeku jako jeden
celek. Formuluje principy a teze, které je třeba brát v potaz v každém z úseku. Okruhy témat jsou rozděleny
do jednotlivých kapitol, je však nutné je vnímat ve vzájemných souvislostech.
2.1.1

Role nivy ve městě

Kapitola popisuje hodnoty a potenciál celistvé nivy ve městě. Navrhuje její vymezení, zanesení do územně
analytických podkladů a kompenzační opatření při jejím zastavování. Kapitola dále vymezuje křehká území,
která by měla být transformována a zapojena do prostoru řeky.
2.1.2

Artikulace říční krajiny a městského rozhraní

Kapitola definuje tři základní typy krajiny v prostoru řeky (údolní nivě) a přístup k využití jejich potenciálu.
Dále popisuje základní principy tvorby městské struktury, která navazuje na řeku a principy práce
s antropogenními a přírodními jevy a místy souvisejícími s fenoménem řeky.
2.1.3

Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky

Kapitola se věnuje kontinuitě prostupnosti břehů obecně, bariérám v území, návrhu a kultivaci přístupových
bodů, příčnému propojení břehů mosty a lávkami. Dále popisuje návrh uceleného systému cest v prostoru
řeky, které tvoří nábřežní cesty, cesty na hraně nivy, cesty ve druhém patře a doplňkové cesty.
2.1.4

Rekreační bezmotorový pohyb podél řeky a sportovní aktivity vázané na řeku

Kapitola popisuje rekreační potenciál prostoru řeky. Rekreaci rozděluje na dvě hlavní skupiny - rekreační
pohyb a statické aktivity (vázané na konkrétní místa na řece). Pro různé typy pohybu a aktivit navrhuje
základní principy jejich rozvoje ve vztahu k řece a posilování jejich hodnot.
2.1.5

Koncepce vodní dopravy

Kapitola definuje priority a přístup města k jednotlivým aspektům a dopadům vodní dopravy. Jde o úpravy
koryta řeky, vodní stavby, přístavy, přístaviště a jednotlivé typy plavby - od osobní až po sportovní a přívozy.
Důležitým tématem jsou plovoucí zařízení, přístup k nim, zásady jejich umisťování a zapojení do života
města.
2.1.6

Příměstský park jako nástroj péče o krajinu

Kapitola popisuje nástroje správy a rozvoje příměstské krajiny a ekosystémových služeb. Popisuje důležitost
ustavení samostatné správy příměstské krajiny a nutnost řešit problematiku správy příměstské krajiny v Praze
jako celek. Popisuje možnosti financování. Navrhuje nutné kroky k zajištění udržitelné péče o nezastavěnou
říční krajinu, prostřednictvím podpory drobného zemědělství a autoregulačních přírodních procesů.
2.1.7

Organizace a správa obecně

Kapitola popisuje příklady různých nástrojů správy území, které jsou vhodné pro realizaci cílů Koncepce.
Patří k nim například Městský správce nábřeží nebo příměstský park. Kapitola se věnuje možnostem
spolupráce a participace soukromého sektoru na správě území, co zvyšuje její efektivitu, posiluje identitu
a stabilitu území.
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Zvyšování povědomí a komunikace, participace veřejnosti

Kapitola se věnuje zvyšování povědomí a komunikaci, které jsou důležité strategické nástroje. Měly by
být součásti každého investičního záměru nebo projektu ve veřejném prostoru a jsou zároveň nástrojem
pro vzdělávací a osvětovou činnost. Dále se kapitola věnuje procesu participace a zapojování veřejnosti
do spoluodpovědnosti za kvalitu prostředí.

2.2 Úseky
2.2.1 Sever
Kapitoly v této části Koncepce popisují návrh pro území v severní části Prahy - od ostrova Štvanice po správní
hranici hl. m. Prahy.
2.2.1.1 Severní kaňon Vltavy
Kapitola se zabývá nejsevernější částí prostoru řeky v Praze. Popisuje principy rozvoje přirozených kvalit
a rekreačního potenciálu tohoto vltavského údolí v návaznosti na Trojskou kotlinu i Středočeský kraj. Obecná
koncepce pro tento krajinný prostor jako celek, která se týká mj. péče o krajinu, prostupnosti a dostupnosti
území, kultivace atraktivních částí a zajištění správy území, je pak rozvedena v dílčích námětech iniciačních
opatření vázaných na konkrétní místa.
2.2.1.2 Trojská kotlina
Kapitola řeší celoměstsky významnou oblast především z hlediska strategie rozvoje příměstské krajiny
a rekreace. Zabývá se řešením dopravní a rekreační zátěže, která je generována některými regionálně
významnými areály v území. Navrhovány jsou obecné principy práce s územím a v dílčích částech kapitoly
pak i jednotlivé iniciační náměty pro konkrétní charakteristické celky v rámci Trojské kotliny: Císařský
ostrov, Troju, Holešovický ostrov, Malou říčku (Stromovku) a dejvické nábřeží. Kapitola vyhodnocuje
významné realizované nebo připravované záměry z hlediska vlivu na prostředí a specifikuje možné kroky
vedoucí ke zmírnění jejich dopadu.
2.2.1.3 Holešovický meandr
Kapitola popisuje území bezprostředně navazující na centrum Prahy. Zaměřuje se na jeho specifické
vlastnosti, které je zapotřebí dále rozvíjet, a na aktivity a provozy, které je vhodné zachovat, popř. obnovit.
Dále jsou specifikovány konkrétní nástroje a záměry, které mohou pomoci dosáhnout zmíněných cílů:
například zachování a obnova provozů nebo transformace na nové využití cenných pozůstatků industriální
a předprůmyslové historie.

2.2.2 Jih
Kapitoly v této části Koncepce popisují návrh pro území v jižní části Prahy - od vyšehradské skály po správní
hranici hl. m. Prahy.
2.2.2.1 Jižní portál Prahy
Kapitola popisuje území mezi Vyšehradskou branou a Barrandovskou skálou. Jde o specifický prostor
s množstvím přírodních prvků (ostrovů) a sportovních aktivit (loděnic). Koncepce navrhuje především
zprostupnění jednotlivých bariér pro přístup k řece od města - dopravních komunikací a uzavřených areálů
podél břehů. Z hlediska bezmotorové dopravy Koncepce považuje za důležité rehabilitaci cest na hranicích
nivy.
		
2.2.2.2 Údolí Berounky
Návrh v obecné rovině formuluje hlavní principy rozvoje: aktivace krajiny, zpřístupnění a péče o území
formou příměstského parku. Plán Údolí Berounky 1 : 25 000 a přehled iniciačních opatření už konkrétněji
specifikuje další postup v organizační i projektové rovině: kroky pro zajištění správy prostřednictvím zřízení
příměstského parku, nové vyhodnocení a úprava existujících záměrů s významným a nevratným dopadem
na území, opatření na podporu charakteru území a katalog místních iniciačních opatření.
2.2.2.3 Jižní kaňon Vltavy
Kapitola popisuje území od jižní hranice Prahy po Zbraslav, která dále navazuje na údolí Berounky. Břehy
v tomto úseku Vltavy mají rozdílný charakter, což vytváří základní východisko pro výsledný návrh. Pravý břeh
má prostřednictvím příčných údolí vazby na široké údolí na východě, zatímco u levého břehu musí dojít ke
ultivaci vazeb na strukturu Zbraslavi.
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2.2.3 Centrum
Kapitoly v této části Koncepce popisují návrh pro centrum města - kapitoly 2.2.3.1 - 2.2.3.5 se věnují
tematickým okruhům, které jsou specifické pro centrum. Poslední kapitola (2.2.3.6) je detailnějším návrhem
konkrétních úseků nábřeží.
2.2.3.1 Role a význam nábřeží v obrazu a životě města
Kapitola definuje prostor nábřeží, který je potřebné brát v potaz jako celek při případných zásazích. Dále
definuje 2 hlavní druhy nábřeží dle jejich významu, což by se mělo dále odrážet při rozhodování o jejich
úpravách, správě, určení jejich budoucí náplně a způsobu umísťování investic na jejich kultivaci.
2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru
Kapitola navrhuje nástroj správy nábřeží v centru města a jeho kontrolní mechanizmy (Městský správce
nábřeží, komise odborníků). Dále navrhuje základní pravidla pro uzavírání pronájmů, investic, údržbu, zábor
veřejných prostranství a dopravní obsluhu nábřeží. V poslední části popisuje možnou strukturu a priority,
které by měly být sledovány městem ve spolupráci se soukromým sektorem.
2.2.3.3 Mobilita v centru města
Kapitola se věnuje specifickým vlastnostem dopravního provozu v centru města. Navrhuje vytvořit nové
průchozí celky nábřeží, podmínky pro využití náplavek v dopravním systému a detailně popisuje jednotlivá
problémová místa pro prostupnost centra města, zejména pro pěší a bezmotorový pohyb.
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města
Kapitola navrhuje systém regulace vodní dopravy a přístavišť v centru města - oblasti s nejvyšší koncentrací
zájmů na řece v Praze. Návrh se zaměřuje na aspekty provozu lodí a plovoucích zařízení, které mají dopad
na kvalitu a možnosti využití nejcennějších pražských nábřeží, a dále na nalezení synergie a vhodné míry
zátěže těchto veřejných prostranství.
2.2.3.5 Míra úprav veřejných prostranství nábřeží
Kapitola poukazuje na určitou ustálenost struktury v centru města. Předkládá přehledovou mapu, která
zobrazuje ty úseky, kde jsou stavební úpravy nutné, potřebné nebo kde je možné odpovídajícího stavu
dosáhnout nestavebními zásahy.
2.2.3.6 Popis úseků nábřeží v centru města
Kapitola detailně popisuje jednotlivá nábřeží v centru města, která byla pro potřebu tohoto dokumentu
rozdělena na úseky. Nábřeží v daném úseku mají podobný charakter prostředí, režim provozu a význam
v síti veřejných prostranství.
V rámci každého úseku je detailněji popsán jeho současný charakter a stav a koncepční návrh, který se
dotýká jeho budoucího charakteru, významu, využití nábřeží a fyzických zásahů, které by měly mít dopad
na prostředí a mobilitu.

2.3 Náměty pro zpracování akčního plánu
Kapitola popisuje kroky, které by měly být učiněny pro naplňování cílů Koncepce. Prvním následným krokem
by mělo být vypracování akčního plánu, který vytvoří a bude spravovat projektmanager hl. m. Prahy. Kapitola
dále nastiňuje možnou strukturu akčního plánu a příklady projektů, které by měl obsahovat.
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Význam slov a slovních spojení užitých v Koncepci
akce dle doby trvání:
•

krátkodobá – 1 den

•

střednědobá – 2–7 dní

•

dlouhodobá – delší než týden

•

pravidelné akce – akce opakující se v pravidelných intervalech, např. městské trhy

aktér – osoba (fyzická i právnická), která má v území své zájmy, jejichž realizací území ovlivňuje a spoluvytváří
benefiční akce – kulturní, sportovní nebo společenská akce, jejíž výtěžek jde na dobročinný účel
bezmotorový pohyb – pohyb realizovaný pěšky, na kole, na bruslích, na koni, na lyžích apod.
biodiverzita - „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které
obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí“ (Kindlmann, Jersáková, viz 3.2 Zdroje)
brownfields – území nevyužívaných a opuštěných zpravidla průmyslových areálů a dopravních staveb,
které mohou být značně rozlehlé. Mají vysoký transformační potenciál. V současnosti se upřednostňuje
nová zástavba brownfields před výstavbou na zelené louce. Nikoliv všechny brownfields je vhodné zastavět.
Obzvlášť v případě údolní nivy může být regenerace říční krajiny hodnotnější.
cesta – propojení v území obecně; může sloužit pro vybrané druhy pohybu (např. bezmotorová) a nabývat
různého charakteru (lesní nebo polní cesta, místní nebo účelová komunikace apod.)
cesty na hranici nivy – bezmotorové trasy vedoucí podél řeky ve větší vzdálenosti od břehu, konkrétně
na terénní hraně nivy (původního prostoru řeky) nebo na hranici současného prostoru řeky. Mohou být
atraktivní alternativou k pobřežním trasám.
cesty ve druhém patře – bezmotorové cesty a pěšiny vedoucí na hranách skal a teras nad řekou. Propojují
místa vyhlídek na řeku. Mohou být atraktivní rekreační trasou pro pohyb podél řeky, alternativou k cestám
po břehu a po hraně nivy.
ekosystémové služby – pojem nového oboru ekonomie přírody, jde o vyjádření přínosů ekosystémů pro
kvalitu lidského života. Ekosystémové služby se dělí na služby zásobovací (potrava, dřevo, pitná voda, palivo
aj.), regulační služby (regulace podnebí, záplav, nemocí, čištění vody apod.), kulturní služby (estetické,
duchovní, vzdělávací, rekreační aj.) a služby podpůrné (oběh živin, tvorba půdy, primární produkce apod.).
Harmonogram využití nábřeží – dokument zachycující časovou a prostorovou organizaci akcí a aktivit
na nábřeží. Bude vytvářen, naplňován a transparentně zveřejňován Městský správcem nábřeží.
iniciační bod – nové opatření nebo úprava stávajícího místa, která mění možnosti jeho užívání soustředěním
nových aktivit nebo podstatným zlepšením podmínek pro aktivity stávající
jezová zdrž – úsek toku nad jezem v dosahu vzdutí při hladině nejvyššího vzdutí, též prostor nad jezem
zaplněný vodou při hladině nejvyššího vzdutí
iniciátor – užíváno jako širší (obecnější) pojem k pojmu „pořizovatel“
Integrované teritoriální investice (ITI) – nový nástroj Evropské komise pro uplatňování územní dimenze
pro programové období 2014–2020 týkající se investic v rámci pražského metropolitního regionu (Praha
a Středočeský kraj). Integrované územní investice obecně jsou nástrojem k integrované realizaci územních
strategií. Soustředí se na velké strategické projekty s prokazatelně pozitivním dopadem na oba regiony. Více
informací viz připravovaná aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (STR IPR).
Koncepce – zkráceně Koncepce pražských břehů
koncesované malé plavidlo - malé plavidlo s kapacitou do 12 osob používané ke komerčním výletním nebo
linkovým plavbám
kosa – úzký velmi podlouhlý poloostrov připomínající svým tvarem kosu na sečení
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krajina – „část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného
působení přírodních a/nebo lidských faktorů; …základní složka prostředí, v němž obyvatelé žijí, jako výraz
rozmanitosti jejich společného kulturního a přírodního dědictví a základ jejich identity“ (Evropská úmluva
o krajině / European landscape convention, Florencie, 2000)
kulturní akce – akce určená a přístupná veřejnosti, jejíž hlavní náplň je kulturního charakteru (neslouží
prodeji služeb nebo zboží)
lokalita – část území města (plocha nebo soubor ploch) vymezená Metropolitním plánem: „Nejmenší jednotkou
plánu bude lokalita popsaná na základě charakteru zástavby“ (Duch plánu, KMP ÚRM Praha 2013)
malé plavidlo – plavidlo s kapacitou do 12 osob používané k nekomerčním účelům, převážně pro sportovní
plavbu
•

malé motorové plavidlo – plavidlo s kapacitou do 12 osob vybavené pohonnou jednotkou

•

plachetnice – malé plavidlo s plachtovím jako hlavním zdrojem pohonu a záložní pohonnou jednotkou

•

malé bezmotorové plavidlo – malé plavidlo s kapacitou do 12 osob bez motorového pohonu a bez plachet,
např. pramice, veslice, šlapadla, rafty, kánoe, kajaky atd. Dle zákona není k vedení potřebný průkaz
způsobilosti vůdce malého plavidla.

management plán (plán péče) – sdílený plán péče o přírodní území ve městě. Jeho cílem je skloubit
ochranu přírody s požadavky a představami uživatelů. Nastavuje podmínky pro rozvoj přírodních hodnot
v urbanizovaném území. Musí být flexibilní a umožnit reagovat na změny prostředí.
marina – přístaviště nebo přístav pro malá plavidla
městské trhy – trhy pravidelně pořádané, mobilní stánky bez stavebních zásahů na místě
městský park – uměle založený park, který je primárně součástí urbanistické osnovy města (např. park
na Smetanově nábřeží). Vždy se vyznačuje určitou mírou formalizace použité vegetace, která je podřízena
základnímu kompozičnímu rozvrhu. To ale neznamená, že nemůže jít zároveň o prostor, který plní roli
přírodního prvku ve městě s reálnou ekologickou hodnotou.
Městský správce nábřeží – orgán města zajišťující správu vybraných nábřeží a organizaci vodní dopravy
v centru města
místo/zastavení – místo na cestě, kde se lze zastavit, odpočívat, pozorovat městský ruch, krajinu apod. a které
je pro tyto činnosti vybaveno základním mobiliářem
Metropolitní plán – Územní plán hlavního města Prahy připravovaný na základě usnesení Zastupitelstva hl.
m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6. 2012
mobilní plovoucí zařízení – molo, nástupní můstek, servisní ponton
motorový pohyb – je zejména veřejnou dopravou (tramvají, vlakem, autobusem apod.) nebo automobilem,
na motorce apod.
nivní louka – typický prvek nivní krajiny, v její přírodě blízké podobě se vyznačuje vysokou diverzitou druhů.
Je typickým zástupcem biotopu podmíněného činností člověka, který má zároveň vysokou ekologickou
hodnotu.
osobní loď – loď výletní, linková nebo koncesované malé plavidlo
Loď výletní nebo linková – plavidlo s kapacitou nad 12 osob používané ke komerčním výletním nebo
linkovým plavbám
participace, participativní plánování – přímé, strukturované a transparentní zapojení uživatelů území
a dalších aktérů do procesu tvorby plánu nebo projektu, které jim umožňuje ovlivnit jejich výslednou podobu
a zároveň zachovává profesní odpovědnost projektanta i delegovanou odpovědnost veřejné správy
pěšina – úzká cesta pro pěší pohyb, zpravidla přírodního nebo přírodně blízkého charakteru
plavební zdrž – úsek plavebního kanálu mezi dvěma plavebními stupni
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plovoucí zařízení – plavidlo, které není vybaveno vlastním motorovým pohonem ani zařízením pro ovládání
při plavbě a není určeno pro opakované přemisťování, ale je vyvázané na stálém stanovišti, například botel,
plovoucí restaurace, tematický ponton atd.
Plug and play – iniciační akt „Připoj a hraj“ je instantním řešením absence kultivovaného veřejného prostoru
a saturací poptávky po volnočasovém zázemí v rámci nedefinitivních prostředí rozvojových a rozestavěných
území. Principiálně jde o využití ploch (ležících ladem) dočasnou formou multifunkčního veřejného
prostoru, jehož podobu mohou ovlivňovat a posléze testovat sami uživatelé. Jednoduše navržené univerzální
plochy se zázemím mohou být hřištěm, tržištěm, náměstím, skateparkem, laboratoří veřejného prostoru,
místem setkávání. Plug and play může být aktem komunikace a spolupráce komunity s městem, spolupráce
soukromého a veřejného sektoru.
Tento princip byl poprvé použit v návrhu Plug N Play ateliéru Kragh & Berglund Landscape Architecture
& Urban Design v rozestavěné čtvrti Ørestad v Kodani. Plug N Play je sestavou hřišť a na ploše 2,5 ha, která
nabízí různorodé možnosti využití od basketbalu přes beach tenis až po trhy nebo zahrádkaření.
polder (suchý polder) – vodní dílo sloužící k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno přehrazením vodního
toku, za hrází se však voda za běžných podmínek buď neakumuluje vůbec (suchá nádrž či suchý polder),
nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně (polosuchá nádrž či polosuchý polder).
Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení – pravidla pro umístění stání lodí a plovoucích zařízení a pravidla
organizace vodní dopravy v centru města. Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení jsou nedílně provázány
se Scénářem užívání nábřeží, jejich prosazování a dodržování garantuje město a jeho orgán Městský správce
nábřeží, dále viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru.
propagační akce, kampaň – akce, jejímž účelem je propagace komerční značky, produktů a služeb nebo
firemní či volební kampaň
prostor řeky – volně používaný termín bez přesného vymezení, význam se odvíjí od kontextu, ve kterém je
použit
primární prostor řeky – odpovídá původnímu rozsahu údolní nivy (na rozdíl od „současného prostoru řeky“
viz níže)
prostupnost – možnost pohybu prostorem obecně (libovolným způsobem), případně pro vybrané uživatele,
v daném směru apod. (např. „bezmotorová prostupnost“ znamená zejména možnost průchodu pěšky a jízdy
na kole, případně na bruslích nebo na koni apod., dle konkrétního kontextu)
protipovodňová ochrana – obecně opatření v současném prostoru řeky vedoucí k vylepšení nebo nápravě
přirozeného fungování toku. Koncepce je ze zásady proti dalšímu zužování současného prostoru řeky
a průtočného profilu. Dbá o to, aby se na ochranu před povodněmi nahlíželo komplexně.
průchodnost – pěší prostupnost, možnost projít pěšky daným prostorem
příměstská oblast – (Periurban area) území na přechodu mezi městem a volnou krajinou, kde se nacházejí
fragmenty přírodních a zemědělských ploch v bezprostředním kontaktu s urbanizovanými plochami. Tento
prostor je nově chápán jako zcela jiné území než venkovská krajina nebo město. Nese v sobě celou škálu
příležitostí. Vyžaduje ale zároveň novou politiku a nástroje, aby mohl být využit.
příměstský park –jeden z nových nástrojů správy přírodního a zemědělského území v příměstské oblasti.
Může mít podobu přírodního parku zahrnujícího přírodně cenné oblasti, který se nejvíce podobá klasickým
velkoplošným chráněným územím, zemědělského parku, který pomáhá zajistit podmínky pro rozvoj
zemědělství v souladu s dalšími funkcemi krajiny, městského krajinného parku, který je těsně napojen
na jádrovou oblast města s minimálním nebo žádným propojením na oblast volné krajiny, revitalizovaného
parku v místech postindustriálních ploch v dobré návaznosti na vnitřní území města. (PERIURBAN PARKS
Toolkit, 2012 viz 3.2 Zdroje)
přírodní břeh – neregulovaný břeh utvářený přírodními procesy, nikoliv úsilím člověka, v Praze zejména
na Berounce, na Vltavě pouze na některých místech jako relikt historických, dále nepoužívaných koryt
přístav – přístav tvoří vodní část a pozemní část, kde lze překládat zboží, cestujícím bezpečně vystoupit
a nastoupit z plavidla na břeh a opačně a umožnit stání plavidel. Lze ho zřizovat jen se souhlasem plavebního
úřadu a řídí se podmínkami plavebního provozu (rozmístění plavidel, provoz v případě velké vody atd.),
které jsou stanoveny prováděcím předpisem.
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přístaviště – úsek nábřeží nebo místo určené zpravidla pro veřejnou nebo neveřejnou osobní vodní dopravu,
který slouží k přistávání plavidel a nastupování či vystupování cestujících, případně nakládání a vykládání
nákladu. Tvořit ho může např. molo s můstkem, náplavka, šikmá plocha svažující se do vody apod. Přístaviště
je vybaveno pacholaty nebo obdobným zařízením k vyvázání lodí a plovoucích zařízení.
přístavní bazén – uměle vyhloubená zátoka určená pro provoz a kotvení plavidel
remorkér – plavidlo určené pouze k vlečení, tlačení nebo bočnímu vedení jiných než malých plavidel v sestavě
plavidel
Scénář užívání nábřeží – programová a časová osnova pro jednotlivá nábřeží. Bude popisovat jejich optimální
cílové využití v návaznosti na jejich stávající charakter a potenciál. Scénář by měl být součásti marketingové
strategie města, která je základem spolupráce města a soukromých subjektů, společnou vizí, nástrojem
komunikace a deklarací jasných mantinelů a úkolů zainteresovaných subjektů.
sdílený prostor – při použití v souvislosti s dopravou jde o společný prostor sloužící všem nebo vybraným
druhům pohybu (bezmotorový, motorový)
současný prostor řeky – stabilizovaný úsek údolní nivy, která dosud neztratila svojí krajinnou identitu a je
jako prostor řeky dosud vnímána. „Primární prostor řeky“ umenšený zásahy člověka, zejména novými prvky
technické a dopravní infrastruktury, protipovodňovou bariérou, zástavbou.
soukromá akce, uzavřená akce – akce ve vymezeném a uzavřeném záboru, jako např. svatby, oslavy narozenin,
soukromé koncerty, firemní meeting, dále akce přístupná pouze na pozvání nebo s placeným vstupem
společenská akce – akce, jejíž náplň je společenského charakteru určená a přístupná veřejnosti
sportovní akce – akce, jejíž hlavní náplň je sportovního charakteru, určená a přístupná veřejnosti, sport
prezentovaný zapojením návštěvníků aktivní nebo pasivní zážitkovou formou
stezka – samostatná cesta nebo pás jen pro vybrané uživatele, často definovaná nejen svým charakterem,
ale i provozním (dopravním) režimem (např. stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem, která
v případě příznivých fyzických parametrů může sloužit i bruslařům apod.)
strukturální plán – plán prostorových systémů, urbanistická plánovací metoda studia a navrhování
tematických struktur území (např. doprava, příroda, řeka, zástavba atd.) a dynamických interakcí mezi
nimi. Umožňuje do určité míry sledovat vliv intervence v jedné struktuře na ostatní struktury.
SWOT analýza – nástroj dlouhodobého (strategického) plánování důležitý pro analýzu a tvorbu politik.
Slouží k identifikování silných (angl. Strengths) a slabých (Weaknesses) stránek, příležitostí (Opportunities)
a hrozeb (Threats) spojených s určitým projektem
trasa – vybraný koridor, resp. cesta v území pro vybrané uživatele a způsoby pohybu v odpovídajících
příznivých parametrech pro daný účel, sama o sobě neurčuje provozní režim. Může být v terénu vyznačena
(např. rekreační cyklotrasa by měla zajišťovat doporučený průjezd na kole územím tak, aby byl vhodný pro
rekreaci, v terénu se vyznačuje pomocí směrového orientačního značení).
údolnice – křivka, spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím. Sklon údolnice určuje sklon
údolí. V daném místě určuje údolnice směr s nejmenším spádem.
veřejná akce – akce bez výběru vstupného a bez omezení vstupu
výhonová tůň – umělá hráz, která sloužila ke zúžení koryta v období sucha a nižšího průtoku s cílem zvýšit
hladinu pro voroplavbu
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Místopisné názvy
Koncepce navrhuje a v textu používá některé místopisné názvy, které v současné době nejsou administrativně
uznanými názvy míst nebo území. Tyto názvy budou předmětem jednání s Názvoslovnou komisí Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního, jejichž výsledkem bude buď jejich úprava, nebo uznání, nebo
odmítnutí a nahrazení jinými. Jde o tyto názvy:
Císařská lávka – navrhovaná lávka pro bezmotorový pohyb z Císařského ostrova do Troje
Holešovická kosa – kosa přístavu Holešovice
Holešovický liniový park – navrhovaný park spojující rekreační místa na nábřeží Holešovic do jednoho celku
Chuchelsko-Modřanský park – název území v nivě řeky na obou březích, v úseku mezi Vltavskými lagunami
a areálem Branických ledáren
Jižní portál Prahy – název krajinného prostoru, jak ho vymezuje kapitola 1.1 Krajinný rámec
Jižní kaňon Vltavy – název krajinného prostoru, jak ho vymezuje kapitola 1.1 Krajinný rámec
Karlínské rameno – pracovní název navrhovaného kanálu, který obnoví Rohanský ostrov mezi Těšnovem
a Libeňským mostem
Karlínský most – navrhované spojení Karlína a Holešovic v ose ulic Thámova a Komunardů
Libeňské kosy – kosy bývalého přístavu Libeň
Lysolajský portál – název ústí Lysolajského údolí
Marina Velká Chuchle – pracovní název nově navrhovaného přístaviště malých plavidel
Na Maninách – část holešovického nábřeží mezi Pražskou tržnicí a Libeňským mostem
příměstský park Údolí Berounky – (pracovní) název navrhovaného příměstského parku
Sedlecký háj – háj v Sedlci (název zdůrazňuje jeho existenci a význam i z hlediska identity obce)
Severní diametr – nově koncipovaná východozápadní osa Prahy: „Tato nejdelší souvislá trasa od východu
k západu velkoryse propojí nejen důležité části města, ale i obě letiště.“ Duch plánu, KMP ÚRM Praha 2013
Severní kaňon Vltavy – název krajinného prostoru, jak ho vymezuje kapitola 1.1 Krajinný rámec
Severní příměstský park – (pracovní) název navrhovaného příměstského parku
Smetanův poloostrov – přírodně vytvořená naplavenina u Smetanova nábřeží v místě bývalého čapadla
u ulice Divadelní, nazýván taky Hollar
Trojská brána – název části území bývalého Holešovického ostrova odděleného od břehu komunikací Nová
povltavská vedoucí z výjezdu tunelu Blanka k nájezdu na most Barikádníků; zanedbané území při vstupu
do rekreačního jádra Trojské kotliny po novém Trojském mostě
Trojská kotlina – název krajinného prostoru, jak ho vymezuje kapitola 1.1 Krajinný rámec
Údolí Berounky – název krajinného prostoru, jak ho vymezuje kapitola 1.1 Krajinný rámec. Užíváno
v případech, kdy je třeba adresnější označení z hlediska umístění a polohy specifického jevu nebo opatření
(např. příměstský park Údolí Berounky)
údolí Berounky – obecný název, užíváno volněji než v případě „Údolí Berounky“, většinou v kontextu
obecnějších principů, platných i na jiných místech mimo krajinný prostor
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Vltavská – prostranství na nábřeží vymezené budovou bývalých Elektrických podniků, Negrelliho viaduktem
a zastávkou metra Vltavská
Vltavské laguny – název oblasti „nové divočiny“ u soutoku Berounky a Vltavy, zahrnující mimo jiné území
stávajících modřansko-komořanských lagun a PP Krňák. Návrh území Údolí Berounky 1:25 000 oblast
vyznačuje názvem a sytým odstínem zelené.
zóna Centrum sever, zóna Centrum, zóna Centrum jih – zóny definované pro potřeby regulace vodní dopravy
a stání lodí a plovoucích zařízení v centru Prahy, dále viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru
města

Zkratky
ČKA – Česká komora architektů
DPP / DP HMP – Dopravní podnik hlavního města Prahy
DUR – dokumentace k územnímu řízení
DSP – dokumentace ke stavebnímu povolení
EIA – (Environmental Impact Assessment) posudek o vlivu stavby na životní prostředí
FEDENATUR – European Federation of Metropolitan and Periurban Natural and Rulal Spaces
HMP – hlavní město Praha
IAD – individuální automobilová doprava
IČIA – identifikační číslo akce (kapitola 1.3 Přehled stávajících záměrů)
IPR – Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
ITI – Integrované teritoriální investice
KVP – Kancelář veřejného prostoru IPR
KMP – Kancelář metropolitního plánu IPR
KOMOKO – Komořansko-modřanská komunikace
KPB – Koncepce pražských břehů
MČ – městská část
MD – Ministerstvo dopravy
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
MPP – Územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) – v současné době připravovaný
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OMI MHMP – Odbor městského investora magistrátu hlavního města Prahy
OÚP MHMP – Odbor územního plánování magistrát hlavního města Prahy
PD – projektová dokumentace
PID – Pražská integrovaná doprava
PO – Pražský okruh (silniční okruh kolem Prahy)
PPO – protipovodňová ochrana
REURIS – Revitalisation of Urban River Spaces
RHMP – Rada hlavního města Prahy
ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky
ŘVC ČR – Ředitelství vodních cest České republiky
SOKP – silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh)
SP – stavební povolení
SPS – Státní plavební správa
TSK hl. m. Prahy – Technická správa komunikací hlavního města Prahy
ÚČOV – Ústřední čistírna odpadních vod
ÚR – územní rozhodnutí
ÚP SÚ HMP (ÚP)– Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, stávající platný územní plán
ÚRM – Útvar rozvoje hlavního města Prahy (v r. 2013 transformován na IPR)
VD – veřejná doprava
ZÚR hl. m. Prahy – Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy
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Analýza
Krajinný rámec

Krajinný rámec
Řeka není pouze vodní tok vymezený hranami navigace, ale komplexní prostorový celek. Řeka jako fenomén
ovládá širší vícevrstvý prostor, kde je různou měrou a různým způsobem přítomna. Její vztažný rámec je
prostor vymezený geomorfologií terénu. Ten je tvořen dvěma základními prvky: svahy a údolní nivou. Linie
jejich styku tvoří hranu nivy. Tu lze v krajině většinou snadno přečíst. Břehy vnímáme v širším slova smyslu
jako plochu, území v nivě řeky. Charakter tohoto území se podél vodního toku proměňuje.

Krajinné prostory
V pražské kotlině se projevuje říční fenomén kontrastem topografické různorodosti svahů a dna (nivy).
Dohromady je tak vytvořena bohatá scéna, která má svoje kořeny v dávných geologických procesech
(vyzdvižení masivu a jeho eroze vodou). Řeka je ve scéně přítomna od hrany náhorní plošiny až po dno.
Pokaždé jiným způsobem. Hrana plošiny tvoří scéně nejužší horizont. Údolí Vltavy (a Berounky) mění
ve svém průběhu příčný profil. Často skokově, výrazným morfologickým útvarem tvořícím předěl, které
pak dělí pražskou kotlinu na menší celky – krajinné prostory. Ty se od sebe navzájem odlišují nejen svým
profilem, ale často i měřítkem prostoru.
Celkem jsme pro účely Koncepce na základě analýzy krajinného rámce na území Prahy identifikovali 7
krajinných prostorů:
Severní kaňon Vltavy – ústí Šáreckého údolí po hranice správního území hlavního města Prahy
Trojská kotlina – Od Bílé skály po ústí Šáreckého údolí
Holešovický meandr – Od Hlávkova mostu po Bílou skálu
Pražský meandr – Od Vyšehradské skály po Hlávkův most
Jižní portál Prahy – Od Barrandovských skal přes Branické skály po Vyšehradskou skálu
Údolí Berounky – Od Černošic, Zbraslavi po Barrandovské skály
Jižní kaňon Vltavy – po hranice správního území HMP až po Zbraslavskou terasu
Členění podle krajinných prostorů jsme analogicky využili i pro tematické členění Koncepce pražských
břehů.

Niva
Niva řeky je území se specifickým režimem (zaplavované území), které má svou geomorfologickou definici:
„Niva je akumulační rovina podél vodního toku tvořená nekonsolidovanými sedimenty transportovanými
a usazenými tímto vodním tokem. Při povodních bývá zpravidla zaplavována.“
DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV, 1988.
Další dílčí znaky jsou indikátory přítomnosti, potažmo funkčnosti nivy (zvýšená hladina podzemní vody,
výskyt hydromorfních půd, přítomnost vlhkomilné a nitrofilní vegetace). Tyto jednotlivé dílčí znaky jsou
v různých částech nivy přítomny různou měrou. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, znění
srpen/2007, chrání nivu každého vodního toku jejím prohlášením za významný krajinný prvek, který je
v § 3 odst. 1 písm. b) definován „jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny“.
Dále je uvedeno, že „utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“.
Zákon ovšem nestanovuje způsob vymezení údolní nivy. V praxi je používán výklad MŽP z roku 1993,
který jako rozhodnou charakteristiku nivy považuje přítomnost nivních biologických prvků. Ve smyslu
tohoto výkladu je nivou pouze její část s typickými rostlinnými společenstvy bez silně antropogenizovaných
až denaturalizovaných ploch, což neguje celostní pojetí nivy.
V kontextu města je tento výklad nepoužitelný také z toho důvodu, že nepočítá s možností, že místa, která
jsou dnes denaturalizována, je možné opět revitalizovat. Nejen v zahraničí lze nalézt řadu pozitivních
příkladů revitalizace toků v urbánním prostředí (viz evropský projekt REURIS, Revitalisiation of Urban River
Spaces - viz 3.2 Zdroje/Elektronické zdroje).
Proto Koncepce aplikuje geomorfologické vymezení, které lépe odpovídá vlastní povaze údolní nivy
předurčené hydrogeologickými projevy vodního toku. Tento pohled sdílí ve svém příspěvku v kompendiu
o Ochraně přírody a krajiny v ČR také Václav Petříček (PETŘÍČEK, Václav. Významné krajinné prvky In.
Ochrana přírody a krajiny v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.), částečně i Jan
Klečka (KLEČKA, Jan. Lze prakticky vymezit hranice VKP údolní niva? Ostrava: AOPK ČR., 2007.).
Pro vymezení nivy v Koncepci byla použita data z 3D mapy a výškopisu a dále data o geomorfologickém
podloží (Inženýrsko-geologické mapy, část A – Mapa geologických poměrů M 1 : 5 000).
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Niva je nepochybně součásti krajiny a města ve více rovinách. V první řadě jako podklad a topografická báze.
Dále je to říční krajina, tak jak je vnímána obyvateli s vodním tokem jako živlem a charakteristickými znaky.
A nakonec jako ekosystém s biotopy a procesy, který je s okolím propojen předivem vzájemných vazeb, které
nemusejí být vždy na první pohled patrné.
Uvědomění si hranice nivy a posílení její čitelnosti v území považujeme za jedno ze základních témat
Koncepce pražských břehů.
Různé technologické možnosti v průběhu dějin umožňovaly člověku více či méně do prostoru nivy (stavebně)
vstupovat. Nejprve byla její hranice zároveň místem interakce města a řeky: Zpravidla zde vedly cesty,
později byla podél trasována železnice. Na této hranici se začínala rozvíjet zástavba nejprve osad, později
městská struktura. Hranice byla potvrzena založením významných staveb jako Trojský zámek, Zbraslavský
zámek, později Invalidovna, které na prostor nivy kontextuálním tvůrčím přístupem reagovaly. Dlouho
tvořily výjimku mlýny, které byly jedinými stavebními zásahy člověka přímo v nivě, nepočítáme-li dočasné
kůlny a ohrady jako doplněk rybářských a vorařských osad. S rozvojem technologických možností v době
průmyslové revoluce začal člověk v nivě stavět více a více, včetně zásahů do koryta (regulace). Později se
na mnohých místech setřelo každodenní povědomí o tomto prostoru, který se připomenul pouze během
povodní.
Znalost této přirozené hrany často odkrývá důležité souvislosti a logiku urbanistického vývoje a významovou
strukturu původní krajiny.

KVP | IPR

2014

24

25
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Analýza základních prvků
území
V prostoru nivy identifikujeme jednotlivé skupiny základních prvků a jevů, které výrazným způsobem
spoluutváří prostor řeky a ovlivňují jeho vnímání. Tyto prvky a jevy se stávají námětem pro koncepční témata
v návrhové části Koncepce. Analýza je interpretací rozsáhlých dat o území. Je otevřeným systémem, který
je při rozpracování Koncepce do dalších fází potřebné doplňovat a upřesňovat podklady a informace, které
prohloubí poznání a pochopení území.

Historické stopy v území
Jako podklad pro tyto vrstvy analýzy jsme použili Císařské otisky stabilního katastru z roku 1840 a mapu
Pražské zahrady, parky a sady v letech 1790–1830, kde Praha ještě má své hradby a Vltava je jenom lokálně
regulována na úseku dnešního centra. Mapy zároveň zachycují strukturu krajiny jako kontinuální vývojový
proces několika staletí.
V následujících 100 letech byl obraz Vltavy výrazně pozměněn, na většině jejího toku na území Prahy byla
zregulována do podoby, jak ji poznáme dnes. Výsledek tohoto relativně rychlého procesu je dokumentovaný
na leteckých snímcích z roku 1938.
Analyzovali jsme převážně prvky, které vytvářely charakter prostoru řeky nebo jsou znakem způsobu
jeho využití: sídla, solitérní objekty na řece (mlýny atd.), usedlosti, typická vegetace, stará koryta ramen,
přívozy atd.
Přítomné historické prvky
První skupinou prvků jsou historické prvky, které jsou v území čitelné a přítomné i dnes. Nehodnotíme
obecnou památkovou hodnotu prvků, která je závislá na způsobu využívání či míry jejich transformace, ale
především jejich roli v území.
Zaniklé historické prvky
Zaniklé prvky zachycujeme především jako upozornění na paměť krajiny a místa. V této vrstvě není konečný
výčet prvků a jevů. Četnost zaniklých prvků indikuje změny v území nebo změnu způsobu jeho využívání.
Zaniklé historické prvky mohou představovat potenciál místa a indikovat reálnou míru jeho využití. Slouží
také k pochopení a čitelnosti místa jak v procesu plánování, tak jeho užívání.

Krajinné jevy
V prostoru řeky a její nivy nalézáme jak přírodní, tak umělé jevy. Podstatné pro nás ale jsou způsob a míra
ovlivnění prostoru řeky. Zda prostředí řeky pomáhají charakterizovat, anebo jsou naopak k němu lhostejné
a jeho charakter i funkci oslabují. Všímáme si i takových přírodních jevů, které se ve vymezeném prostoru
již nemusí vyskytovat, ale může být vhodné je obnovit. Říční krajině neodmyslitelně patří přírodní elementy
jako písčité a štěrkové břehy, břehové porosty, hejna vodního ptactva, ostrovy, mokřady, tůně a lužní háje
a celá škála charakteristických říčních biotopů. Stejně významné jsou mlýnské náhony a mlýny, aleje
topolů či kamenná rovnanina regulace řeky z konce 19. století nebo obhospodařované nivní louky, které
jsou výsledkem lidské činnosti. Všímáme si ale také prvků a krajinných jevů, které naopak charakter řeky
oslabují a narušují její celistvost. To jsou například výrazné valy a navážky, na kterých je založena nebo
se vyvíjí vegetace, která s nivními biotopy již nijak nesouvisí. Jsou jimi i souvislé plochy zahrad vzájemně
oddělené ploty, jejichž zahradní úpravy jsou již zcela vzdálené charakteru krajiny.
Vlivy v prostoru řeky
Současný obraz říční krajiny není statický, vyvíjí se v čase. Scenerie se každým dnem mění a je určována
nejen fyzickými zásahy, ale také způsobem využívání. Ten je potom dále ovlivněn podle způsobu, jakým se
mění naše vnímání krajiny a hodnotová měřítka.
•

Přírodní vývoj a dynamika – eroze, sedimentace, životní cyklus rostlin, vývoj společenstev

•

Chov zvěře, pastva a obhospodařování luk

•

Zemědělské využívání – obhospodařování polí, zahradnictví

•

Využívání lesa – lov zvěře, těžba dřeva, pěstování lesa

•

Lov a chov ryb a vodních ptáků

•

Dopravní využití vodního toku, využívání vodní energie

•

Využívání prostoru nivy k růstu města – parcelace, zavážení, výstavba

•

Využívání prostoru nivy k umísťování technické infrastruktury města – sklady, skládky, deponie, čističky,
dopravní stavby, průmysl

•

Těžba kameniva a nerostů

•

Opouštění původně využívaných ploch – proces pustnutí a zarůstání

•

Využívání jako prostoru pro rekreaci a sportovní aktivity

•

Využití ke vzdělávání a vědomému uchovávání přírodního prostředí – zakládání parků a rezervací
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V prostoru řeky lze v současné chvíli indikovat území, kde se přirozené krajinné jevy říční krajiny v určitě
formě vyskytují. V rámci těchto území lze dále rozlišit části, které jsou obyvateli jednoznačně využívány,
jejichž přírodní charakter je vnímán jako hodnota a vyjádřen formou chráněného území, parku nebo jen
prostou péčí o místo.

Technické prvky
Technické prvky v prostoru řeky jsou stavby a objekty jako např. silnice, mosty, jezy, přístavy atd. Tato vrstva
v Koncepci nezachycuje dopravní systém. Zaměřujeme se na fyzickou přítomnost technické infrastruktury
a její vliv na determinovanost a na charakter prostředí. Jednotlivé prvky nejsou strukturované podle legendy,
ale konkrétně pojmenované. To indikuje různorodý charakter a situaci jednotlivých prvků.
Řeka jako vodní tok a jeho regulace je v dnešní podobě současně technickým dílem a infrastrukturou jako
celek sama o sobě.

Aktivity
Tato vrstva zobrazuje aktivity a děje ve fyzickém prostředí. Identifikujeme hlavní atraktory a odkazujeme
na způsob používání území. Aktivity jsme rozdělili do dvou hlavních skupin podle kvality interakce s městem
a jeho veřejným prostorem.
Aktivity celoměstské
Aktivity celoměstského významu se výrazněji váží na regionální a celoměstskou infrastrukturu a méně
reagují na lokální situaci, což může někdy způsobovat nadměrné zatížení dané lokality. Jejich cílová skupina
je rozložena v širším území (ve městě nebo regionu). Podobně investice, řízení a rozhodování o jejich vývoji
se méně váží na lokální správu (městskou část).
Aktivity lokální
Lokální aktivity indikují děje, které vznikají přímo v lokalitě z iniciativy místních aktérů (soukromých
i veřejných), vytváří a posilují charakter lokality. Důležitá je přístupnost, napojení na systém veřejné dopravy,
vazba na strukturu města a kvalita veřejného prostoru. V případě úspěšného rozvoje se lokální aktivita často
postupně stává aktivitou celoměstskou.

Bariéry v území
Existence a podoba bariér v území jsou určující v první řadě pro příčnou prostupnost území (přístupnost
nábřeží a břehů ze struktury města). V údolní nivě a na jejich okrajích byly často umísťovány průmyslové
areály a liniové stavby dopravní infrastruktury, které zásadním způsobem ovlivnily dostupnost nábřeží
a jejich návaznost na městské struktury. Příčná přístupnost nábřeží je důležité téma pro připojení jednotlivých
lokalit k nábřeží a jejich následné užívání.
Také sdružování a zkapacitnění infrastruktury podél řeky mnohdy způsobuje bariéru pro samotný
přístup na nábřeží a tím i její plnohodnotné využití. I když je přístup technicky umožněn, jsou mentální
bariéra a přerušení přímého kontaktu s řekou nevratné. Sdružování liniových staveb dále vytváří jednotlivá
izolovaná pásma, což směřuje k jejich monofunkčnímu využití a následnému přetížení jedním typem aktivit
(např. intenzivním sportem) nebo společenské segregaci.

Potenciál transformace
Do této vrstvy jsou zařazeny plochy, které mají potenciál pro výraznou změnu užívání a charakteru. Jsou to
například nefunkční areály, plochy dopravní infrastruktury a plochy krajiny, která je nevhodně využívána
nebo zanedbaná. Jejich rozložení indikuje oblasti, které se bez rozsáhlejších investic a opatření nemohou
dále vyvíjet.
V území existují mnohé další menší plochy, které by neměly být razantně transformovány, ale jejich
prostředí by mělo být výrazně zkvalitněno (např. zahrádkářské kolonie). Příležitost pro plošné zásahy
a kultivaci nastává většinou po povodních v rámci likvidace škod. V tomto smyslu je nutné chápat povodně
jako příležitost k redefinici území a zvyšování jeho kvalit.
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rozvojové a transformační plochy
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Přehled stávajících záměrů
Tato analytická vrstva je výsledkem průzkumu připravovaných investičních záměrů v prostoru řeky, jejich
umístění a charakteru. Cílem bylo získat základní přehled o tom, jaká latentní rozvojová energie se v prostoru
řeky koncentruje, kam a v jakém objemu jsou investice směřovány. Výčet záměrů je vytvořen na základě
územně analytických podkladů, dat z GIS, informací z pracovních skupin a projektových dokumentací, které
byly KVP během práce na Koncepci poskytnuty nebo byly k dispozici na webu. Výčet není (ani nemůže být)
úplný, především z důvodu neexistence systému sdílení dat mezi stavebními úřady a IPR v rámci jedné
komplexní databáze. Proto je potřebné výčet průběžně doplňovat. Výčet zahrnuje především záměry, které
mají (budou mít) přímý vliv na fyzickou podobu prostředí. Záměry bez přímého fyzického vlivu na prostředí
pro větší přehlednost neuvádíme a výkres je nezobrazuje (podzemní kabelová vedení apod.). Tam, kde to
z hlediska Koncepce bylo účelné, je záměr doplněn poznámkovým komentářem.

Sever:
SEVER 01

Tramvajová trať Podbaba – Suchdol

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: studie pro změnu ÚP – návrh trasy TT a zásad využití území (Metrostav Development, a. s.,
		
Q-servis, a. s., Stavomontáže, a. s., VHE spol., s. r. o., arch. kancelář a PUDIS, a. s.
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Protažení tramvajové trati z Podbaby do Suchdola

SEVER 02

Cyklotrasa A18 Sedlec – Suchdol (Budovec)

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP, MČ Praha–Suchdol

Dokumentace: Zaměření cesty a stromů (ALEJ architektonický atelier, DIPRO, spol. s r. o.)
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Přeložka cyklotrasy A18 do údolí (úvozu) severně od ul. Kamýcké, obnova původní cesty

SEVER 03

SOKP varianta J (úsek Ruzyně – Březiněves)

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: MPP, Duch plánu
Stav záměru:

Rozhodnutí o umístění stavby zrušeno nadřízeným orgánem na základě odvolání

Časový rámec:
Účel záměru:

Silniční okruh kolem Prahy (Pražský okruh)

SEVER 04
		

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Prahy na Císařském ostrově – 2. etapa, areál 		
nové vodní linky

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: DUR
Stav záměru:

Rozhodnutí o umístění stavby expirované

Časový rámec:
Účel záměru:

Rozšíření – nová linka ÚČOV mimo stávající areál

SEVER 05
		

Optimalizace traťového úseku Praha-Bubeneč – Praha-Holešovice (včetně 			
železniční zastávky Podbaba)

Identifikace:
Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Dokumentace: DUR
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Modernizace úseku tratě včetně výstavby nové žel. zastávky v Podbabě
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SEVER 06

Analýza
Přehled stávajících záměrů

Park vodních sportů Praha (v Troji)

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP, MŠMT

Dokumentace: Studie Headhand architekti
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Řešení území bývalého Holešovického ostrova před Trojským valem. Těžištěm sportovního
parku by byla slalomová dráha tvořící nové umělé rameno Vltavy.

SEVER 07
		

Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy – 		
stavba č. 8211, k. ú. Troja, k. ú. Libeň

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: DUR
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Novostavba centrální budovy a dispečinku Zdravotní záchranné služby HMP

SEVER 08

Městský okruh stavba 0081: Pelc-Tyrolka – Balabenka

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: EIA (2010)
Stav záměru:
		

Výběr z variant: Varianta 1 v tunelu pod Bílou skálou, varianta 2 s patrovým uspořádáním
v současné stopě komunikace Povltavská

Časový rámec:
Účel záměru:

Úsek Městského okruhu pod Bílou skálou

SEVER 09

Libeňské doky

Identifikace:
		

IČIA 22561 (lok. Východ), 22400 (lok. Střed), 22282 (lok. Západ 9), 22575 (lok. Jih B),
22576 (lok. Jih A)

Iniciátor:

Crestyl

Dokumentace: I. etapa „Marina view, Mediapolis, DSP; II. etapa „River Watch“ na západní straně oblasti,
		
DSP; III. etapa rezidenční části Marina Boulevard na poloostrově mezi rameny Vltavy, DUR
Stav záměru:

I. etapa – zrealizováno, II. etapa – uděleno SP, III. etapa uděleno ÚR

Časový rámec:
Účel záměru:

Obytná a administrativní zástavba na březích bývalého Libeňského přístavu.

SEVER 10

Prague Marina etapa ii - iii

Identifikace:

IČIA 29713

Iniciátor:

Lighthouse Group, PM Riverbank, s. r. o.

Dokumentace: DUR
Stav záměru:

I. etapa – zrealizováno, II. etapa – uděleno SP, III. etapa uděleno ÚR

Časový rámec:
Účel záměru:

Bytová výstavba

Poznámky:

Holešovická přístavní kosa je v celém rozsahu ve vlastnictví společnosti České přístavy.

SEVER 11

Transformace VRÚ Holešovice – Bubny – Zátory

Identifikace:
Iniciátor:

HMP

Dokumentace: Studie CMC Architects, a. s.
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Transformace brownfield bývalého nákladového nádraží v Bubnech novou městskou čtvrť

Analýza
Přehled stávajících záměrů
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SEVER 12

Libeňský most – rek. souboru mostních objektů a komunikací a rek. tram. tratě

Identifikace:

IČIA -4321

Iniciátor:

TSK hl. m. Prahy, DP hl. m. Prahy (zast. IDS, a. s.)

47

Dokumentace: DUR – Pragoprojekt, a. s.
Stav záměru:

ÚR, SP – expirované

Časový rámec:
Účel záměru:

Rekonstrukce mostu

SEVER 13

Bubenské nábřeží

Identifikace:
Iniciátor:

HMP

Dokumentace: DUR, Rössler & Rybář
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Revitalizace dolního nábřeží (prostoru mezi zástavbou a břehem)

SEVER 14

Silo Drtírny

Identifikace:

PHA446P

Iniciátor:

České Přístavy, a. s.

Dokumentace: DSP (2011), FNa Atelier
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

rekonstrukce, přestavba bývalého sila na restauraci s vyhlídkou

SEVER 15

Lávka Karlín – Holešovice (přes špičku Štvanice)

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 7 a společnost Rohanský ostrov project, s. r. o.

Dokumentace: Architektonická soutěž (1. Cena: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar a Alena Šrámková)
Stav záměru:

Nerealizováno

Časový rámec: 1999/2000
Účel záměru:

Bezmotorové propojení Karlína a Holešovic (tržnice)

SEVER 16

Karlínský most – v ose ul. Thámova (Karlín) a Komunardů (Holešovice)

Identifikace:
Iniciátor:
Dokumentace: Metropolitní územní plán hl. m. Prahy – Duch plánu
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Propojení Karlína a Holešovic novým mostem

SEVER 17

Holešovická okružní ulice

Identifikace:
Iniciátor:

HMP

Dokumentace: Studie CMC Architects, a. s., část dopravní koncepce Holešovic
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Transformace ulic Jankovcova a Jateční

SEVER 18
		

Administrativně-obchodní centrum Rustonka(A,B,C,D) – dříve Rustonka – 1. etapa 		
(polyfunkční objekt) Sokolovská, Pobřežní, Nové Švábky

Identifikace:

IČIA 35400

Iniciátor:

Rustonka Development, s. r. o., J&T Real Estate, a. s.

Dokumentace:
Stav záměru:

ÚR vydáno 26. 11. 2013

Časový rámec:
Účel záměru:

Komplex administrativních budov
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SEVER 19

Analýza
Přehled stávajících záměrů

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Identifikace:
Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace: SUDOP Praha, a. s., 08/2013
Stav záměru:
Časový rámec: Předpokládané zahájení stavby 07/2014 a dokončení 07/2016
Účel záměru:

Rekonstrukce mostu

SEVER 20

Zvýšení kapacity koryta v oblasti Rohanského ostrova a revitalizace území

Identifikace:

IČIA 28574

Iniciátor:

HMP

Dokumentace: DSP (2009), FNa Atelier, Sweco Hydroprojekt, a. s.
Stav záměru:

SP vydané 6. 6. 2011

Časový rámec:
Účel záměru:

Revitalizace brownfield na Rohanském ostrově, rekreační a sportovní využití, polder

SEVER 21

Rivergardens etapy západ 2, východ 2, Rohanské nábřeží

Identifikace:

IČIA 32721 (Východ 2), IČIA 27535 (Západ 2)

Iniciátor:

Karlín Group, RiGa Residence West, a. s., Korta Prague, a. s.

Dokumentace: DSP
Stav záměru:
		

Prodloužení ÚR (Východ 2) 6. 8. 2012, změna stavby před dokončením (Západ 2) 6. 1. 2011
výjimka z OTPP (Západ 2) 2. 4. 2013

Časový rámec:
Účel záměru:

Bytová výstavba, administrativa

SEVER 22

Revitalizace ostrova Štvanice (soutěž)

Identifikace:
Iniciátor:

HMP

Dokumentace: Soutěžní návrh
Stav záměru:

Architektonická soutěž s uděleným druhým místem, RKAW, s. r. o.

Časový rámec: Soutěž 5. 10. 2012 – 10. 5. 2013
Účel záměru:
		

Revitalizace ostrova Štvanice za účelem vytvoření parku, kulturního prostředí, zlepšení 		
dostupnosti a vazeb obytné zástavby na břehu

SEVER 23

Cyklotrasa Roztocká – Sedlec (úsek v Podbabě – Kamýcká)

Identifikace:

IČIA 28675		

Iniciátor:

TSK hl. m. Prahy

Dokumentace: DUR
Stav záměru:

Expirované ÚR vydané 17. 10. 2008

Časový rámec:
Účel záměru:

Cyklistické propojení

SEVER 24
		

Stavba č. 0149 rekonstrukce Bubenského nábřeží, Praha 7, etapa 002 lávka pro 		
chodce a cyklisty, část Bubenské nábřeží – Štvanice

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Neplatná DUR, 2002
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu

Analýza
Přehled stávajících záměrů
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Jih:
JIH 01 		

Radotínská jezera – pravobřežní (Zbraslav)

Identifikace:
Iniciátor:

Kámen Zbraslav, Báňský úřad, OMI MHMP

Dokumentace: platný ÚP SÚ HMP / koncept ÚP SÚ HMP (jiný plošný rozsah těžby)
Stav záměru:

Byl vydán souhlas k dobývání a pravděpodobně i povolení k těžbě

Časový rámec: Možné zahájení těžby v. r. 2014
Účel záměru:

Těžba štěrkopísku, ukládání materiálu do těžební jámy

		

Po rekultivaci rekreace – koupání a vodní sporty

Poznámky:

Chráněné ložiskové území (dle zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon)

		
		

Zařazení záměru dle zákona: bod 2.5, kategorie II, příloha č. 1 – Těžba nerostných surovin
10 000 až 1 000 000 tun/rok

JIH 02 		

Radotínská jezera - levobřežní i - ÚP - vodní plochy, ochranný přístav Radotín

Identifikace: 		
Iniciátor:

Kámen Zbraslav, Brudra,

Dokumentace: platný ÚP SÚ HMP, ověřovací studie Radotínská jezera, autor: D-PLUS / A8000 			
		Datum: 10/2009
Stav záměru:
Účel záměru:

Těžba štěrkopísku, ukládání materiálu do těžební jámy

Po rekultivaci: Rekreace – koupání a vodní sporty, jachetní přístaviště, ochranný přístav
Poznámky:

Stavební uzávěra pro velké rozvojové území, veřejně prospěšná stavba

JIH 03 		
		
		

Radotínská jezera - levobřežní ii - změna ÚP sú hmp č. z 2837/00 - alternativní 		
varianta ke stáv. úp sú hmp- nivní louka, sport rekreace, in-line dráha, 			
ochranný přístav Radotín

Identifikace: 		
Iniciátor:

MČ Praha 16 (Radotín)

Dokumentace: Návrh změny ÚP SÚ HMP, Alternativní studie Radotínských jezer, Ing. arch. Borek Strádal,
		08/2012
Účel záměru:

Rekreace a sport, ochranný přístav, sportovní kotviště

Stav záměru:
Časový rámec:
Poznámky:

Stavební uzávěra pro velké rozvojové území, veřejně prospěšná stavba

JIH 04 		

Generel splavnění Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu (rekreační plavba)

Identifikace:		
Iniciátor:

Ministerstvo dopravy ČR, Ředitelství vodních cest ČR

Dokumentace: PÖYRY ENVIRONTMENT – Generel splavnění Berounky z Prahy do Berouna pro IV. třídu
		
klasifikace vodních cest s aktualizací na I. třídu klasifikace vodních cest (rekreační plavba)
		09/2012
Stav záměru:

2013 projednávání mezirezortní komisí Vlády ČR

Časový rámec: Programové období 2014–2020
Účel záměru:

Rekreace, cestovní ruch

Poznámky:

Hájení území

JIH 05 		

Jez, plavební komora, vodácký kanál Radotín

Identifikace:
Iniciátor:

Ředitelství vodních cest ČR

Dokumentace: 1 – ověřovací studie Radotínská jezera – D-PLUS / A8000 / Generel splavnění Berounky
		

(pozice jezu na ř. km 1 050)

		

2 – koncept ÚP SÚ HMP (jez v pozici až za SOKP – ř. km ca 1 500)

Účel záměru:

Vzdutí hladiny Berounky, kanál vodních sportů, rybí přechod

Stav záměru:

Zaneseno v konceptu ÚP SÚ HMP

Časový rámec: Programové období 2014–2020
Poznámky:

Souvislost se záměry JIH 01 (Jezera Radotín) JIH 4 (Generel splavnění Berounky)
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Analýza
Přehled stávajících záměrů

JIH 06 		
		

Rozšíření a rozvolnění řečiště, tvorba paralelních ramen (obnovení údolnice 		
v trase středověkého koryta)

Identifikace:

BE110024, BE110025 (?)

Iniciátor:

Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava

Dokumentace: Plán povodí Berounky (Sweco Hydroprojekt, a. s.)
Účel záměru:

Zlepšení odchodu velkých vod

Stav záměru:
Časový rámec:
Poznámky:

Koliduje s Generelem splavnění Berounky

JIH 07 		

Lipanský (Lipenecký) potok v trase paleokoryta Berounky

Identifikace:

BE110024, BE110025 (?)

Iniciátor:

MČ Praha-Lipence, Povodí Vltavy, s. p., Prague City Golf / Crystal River, s. r. o.

Dokumentace: Podkladová studie „Údolní Niva Berounky - Jih“, ÚRM, 06/2008
		

Plán povodí Berounky (Sweco Hydroprojekt, a.s.)

Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Posílení přívodu vody do PP Krňák, pobytová relaxace

JIH 08 		

Rozšíření golfového hřiště Lipence

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha-Lipence, Prague City Golf / Crystal River, s.r.o

Dokumentace: Podkladová studie „Údolní Niva Berounky - Jih“ - ÚRM, 06/2008
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Rozšíření plochy golfového hřiště

JIH 09 		

Lipence Villas

Identifikace:

IČIA 31486

Iniciátor:

MČ Praha-Lipence, ClubHouse, a.s.

Dokumentace: Studie Ian Brian Architects
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Individuální bydlení

JIH 10 		

Přesun Lipenecké tržnice ke Strakonické, revitalizace stávajících pozemků

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha-Lipence,

Dokumentace: Ústní informace od starosty MČ Praha-Lipence
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Vymístění kamionové dopravy z rekreační oblasti údolí Berounky, zamezení škodám na 		
majetku vlivem průchodu velkých vod

JIH 11 		

Silniční obchvat Radotína - varianty A1-A2, B

Identifikace:

Veřejně prospěšná stavba 59 | DK

Iniciátor:

MHMP, ÚRM, Město Černošice

Dokumentace: Koncept ÚP SÚ HMP
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Vymístění tranzitní dopravy z Radotína

JIH 12 		

Revitalizace železniční trati č. 171 Praha–Beroun (vč. zastávek)

Identifikace:

Veřejně prospěšná stavba 31|DZ|4 a 31|DZ| 5 a 20|DZ|42 (zast. Radotín Sídliště)

Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace: Koncepce ÚP SÚ HMP, SUDOP Praha
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Zvýšení propustnosti tratě, zmenšení dopadů na technickou kvalitu prostředí (hluk)

Analýza
Přehled stávajících záměrů

JIH 13 		
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Přesun železniční zastávky Velká Chuchle

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha – Velká Chuchle

Dokumentace:
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Zkrácení pěší vzdálenosti, zkrácení čekací doby na přejezdu, integrace ostatních módů 		
dopravy vč. lodní do jednoho uzlu

Poznámky:
		

Ústní informace z pracovní skupiny KPR. Nutno koordinovat a prověřit se SŽDC, za jakých
podmínek je to možné

JIH 14 		
Zkapacitnění propustků pod Strakonickou u dostihového závodiště, úprava 			
		koryta Vrutice
Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha – Velká Chuchle, OMI MHMP

Dokumentace: Pracovní skupina KPR, PPO HMP stavba 0012 / etapa 0006 / část 22 a 23 – PÖYRY 		
		environment
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Odvod vod z prostoru za povodňovou bariérou (ul. Strakonická) do Vltavy

Poznámky:
		

Nutno koordinovat zejména v řezu – různé výšky v různých částech (překážky v cestě –
kanalizační stoka K, úrovně komunikací, základy budov apod.)

									
JIH 15 		
Sportovní areál plážových sportů Velká Chuchle–Lahovičky
Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha – Velká Chuchle, Prague Diamond Golf Club

Dokumentace: Pracovní skupina KPR, Dokument „Aréna Velká Chuchle“
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Sportoviště pro plážové sporty: beach volejbal, beach fotbal, beach rugby, beach házená,
rozšíření golfu – zvýšení atraktivity a návštěvnosti MČ Praha – Velká Chuchle

Poznámky:
		

Zaplavované území – veškeré vybavení nutno projektovat s ohledem na průchod velkých
vod přes území – tzn. každá stavba vlastní IZS odsouhlasený povodňový režim a plán

JIH 16 		

Zprůtočnění chuchelského závodiště pro velké vody

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha – Velká Chuchle,

Dokumentace: Pracovní skupina KPR
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Odchod velkých vod z prostoru dostihového závodiště – v současnosti se zde kumulují

Poznámky:
		

Ústní informace z pracovní skupiny KPB?, záměr souvisí se záměrem JIH 14 – kapacitou 		
propustků pod ul. Strakonická, do cesty se vodě stavějí černé stavby, jako je klusácká dráha

JIH 17 		

Rozšíření koryta Vltavy pod Modřanským jezem

Identifikace:
Iniciátor:

Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava

Dokumentace: Dokumentace k ÚR - Šindlar Group, s. r. o. 10/2012
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Zkapacitnění koryta Vltavy přírodě blízkým způsobem

Poznámky:

Přeložka VTL plynovodu; existuje aktualizace PD tohoto záměru, kterou nemáme k dispozici
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JIH 18 		

Analýza
Přehled stávajících záměrů

P+R, logistické centrum ICOM

Identifikace:
Iniciátor:

ICOM Transport

Dokumentace:
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Parkoviště P+R, logistický areál nákladní automobilové dopravy ICOM transport, a. s.

Poznámky:

Ústní informace z pracovní skupiny KPB

JIH 19 		

Obchodní zařízení Strakonická – Strakonická a Mezichuchelská

Identifikace:

IČIA 43483

Iniciátor:

InterCora, s. r. o.

Dokumentace: Pracovní skupina KPB,
Stav záměru:

Vydané ÚR 25. 11. 2013

Časový rámec:
Účel záměru:

Obchod, hobbymarket

JIH 20 		

Změna dopravního režimu Strakonická – Nádražní

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 5

Dokumentace: DUA projektový atelier – Dopravní zklidnění vybraných částí Smíchova
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Zklidnění části ul. Strakonická za účelem vytvoření podmínek pro urbanistický rozvoj 		
území mezi přístavem a ul. Strakonickou

Poznámky:
		
		

Prostorově a významově souvisí se záměrem Jih 21 „Obytný soubor smíchovský přístav“ 		
a studií rozvoje Smíchova v prostoru stávajícího nákladového nádraží Smíchov – Smíchov
Station development, a JIH 41/ JIH 40 (Dvě varianty Dvoreckého mostu)

JIH 21 		

Obytný soubor smíchovský přístav

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 5

Dokumentace: Studie A.D.N.S. (v KVP jen jednou k nahlédnutí), změna ÚP SÚ HMP Z2772/00
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Bydlení mezi ul. Strakonická a břehem smíchovského přístavu – nové nábřeží, propojení
na Císařskou Louku lávkami

JIH 22 		

Revitalizace nákladového nádraží Smíchov

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 5

Dokumentace: Sekyra Group / Studie A69: Smíchov station development
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Bloková městská smíšená zástavba v místě stávajícího nákladového nádraží Smíchov
– byty kanceláře, služby

Poznámky:

Prostorově a významově souvisí se záměrem Jih 21 „Obytný soubor smíchovský přístav“

		

a zklidněním ulice Strakonická (Jih 20)

JIH 23 		

Optimalizace traťového úseku Praha-Smíchov – Praha-hlavní nádraží

Identifikace:
Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace: SUDOP Praha
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru: Zvýšení propustnosti železniční tratě, zmenšení dopadů na technickou kvalitu prostředí
		(hluk)
Poznámky:
Navazuje na optimalizaci tratě Praha-Smíchov – Beroun, nový most vedle smíchovského
		železničního mostu

Analýza
Přehled stávajících záměrů

JIH 24 		
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Nová železniční trať Praha—beroun (tunel)

Identifikace:
Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace: Studie, SUDOP Praha
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru: Nová železniční trať – vysokorychlostní – jako součást napojení uzlu Praha na evropskou
		síť VRT
Poznámky:

Navazuje na optimalizaci tratě Praha-Smíchov – Beroun

JIH 25 		

Rekonstrukce železničního mostu – paralelní silniční most (3 kola, různé varianty)

Identifikace:			
Iniciátor:
Dokumentace: Atelier Aleš, studie 2007
Stav záměru:

Zaneseno do stávajícího ÚP SÚ HMP

Časový rámec:
Účel záměru:

Automobilové propojení přes řeku

JIH 26 		

Pražské mariny – branické ledárny

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Volumetrická studie Atelier 8000, s. r. o., 02.2007
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Přístaviště malých plavidel – marina

JIH 27 		

Adrenalin park ledárny

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 4

Dokumentace: Studie – LILA, s. r. o.
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Areál volného času, rekreační sport

JIH 28 		

Pražské mariny – ul. Lodnická – Hodkovičky

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Volumetrická studie Atelier 8000, s. r. o., 02/2007
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Přístaviště malých plavidel – marina

JIH 29 		

Neo Riviéra Modřany – cukrovar Modřany a navazující území

Identifikace:
Iniciátor:

OÚP MHMP

Dokumentace: ÚS Modřany - JIH, podkladová studie LOXIA, a. s., 11/2009
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
		

Revitalizace území,
– ul. Komořanská

brownfield

bývalého

Poznámka:

Souvisí se záměrem JIH 32 (nová Komořanská)

cukrovaru,

přeložka

komunikace
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JIH 30 		

Analýza
Přehled stávajících záměrů

Areál Nestlé Modřany – čokoládovny

Identifikace:
Iniciátor:

Sekyra Group

Dokumentace: Studie Belariepark
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Revitalizace území – brownfieldu – bývalých čokoládoven

JIH 31 		

Areál Mezi Vodami - vozovna tramvají

Identifikace:
Iniciátor:

DP HMP, OÚP MHMP

Dokumentace: ÚP SÚ HMP – změna 1497, ÚS Hodkovičky – V Náklích – Atelier FNA 04/2007
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Výstavba vozovny tramvají

Poznámky:

Vymezeno na severu a východě ul. Mezi Vodami, na jihu areálem Chirana

JIH 32 		

Nová Komořanská (stavba č.8560 komunikační propojení MČ P12 na SOKP – KOMOKO)

Identifikace:

IČIA 35352

Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: DÚR
Stav záměru:

EIA, ÚR vydané 15. 2. 2011

Časový rámec:
Účel záměru:

Výstavba nové komunikace, přeložka železnice

JIH 33 		

Obytný soubor Komořanská

Identifikace:
Iniciátor:

Central Group

Dokumentace: EIA vč. příloh, záznamy z projednávání DUR, části DÚR
Stav záměru:

EIA, soudně napadená změna ÚP SÚ HMP č. 1424 z 26. 3. 2010 upravující toto území

Časový rámec: 28. 11. 2013 MZ zrušilo výrok hygienika připouštějící realizaci záměru
Účel záměru:

Obytná výstavba – modernistická (rozvolněná struktura)

JIH 34 		

Hodkovičky – V Náklích

Identifikace:
Iniciátor:

OÚP MHMP

Dokumentace: Studie atelier FNA a inženýrský atelier PPU-Babtie s.r.o. 06/2007
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Revitalizace brownfield a navazujícího území

JIH 35 		

Napojení cyklostezky Lahovice

Identifikace:

IČIA 34753

Iniciátor:

TSK hl. m. Prahy

Dokumentace: DUR
Stav záměru:

ÚR vydané 13. 9. 2010

Časový rámec:
Účel záměru:

Propojení cyklostezky pod Lahovickým mostem a břežních cest

JIH 36 		

Cyklotrasa Zbraslav–Jarov

Identifikace:

IČIA 33478

Iniciátor:

TSK hl. m. Prahy

Dokumentace: DUR SUDOP Praha, a. s.
Stav záměru:

ÚR vydané 7. 7. 2010

Časový rámec:
Účel záměru:

Výstavba cyklistické infrastruktury

Analýza
Přehled stávajících záměrů

JIH 37 		

Pobřežní cesta – u ledáren

Identifikace:

IČIA 41813

Iniciátor:

OMI MHMP
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Dokumentace: Části DÚR, Lewis & Hickey, 11/2011
Stav záměru:

ÚR vydané 7. 3. 2013

Časový rámec:
Účel záměru:

Cyklistické propojení přes zátoku u Ledáren a dále podél břehu

JIH 38 		

Branické ledárny

Identifikace:
Iniciátor:

ATLANTE INVEST, s. r. o.

Dokumentace: Studie RH Arch 2007
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Obytná výstavba

JIH 39 		

Lávka přes most inteligence

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Studie Lewis & Hickey, 2009
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Pěší a cyklistické propojení břehů přes Branický železniční most

JIH 40 		

Dvorecký most – varianta v ose Jeremenkovy

Identifikace:
Iniciátor:
Dokumentace: Metropolitní územní pán hl. m. Prahy – Duch plánu
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
JIH 41 		

Dvorecký most – varianta ii

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 5

Dokumentace: Projektový atelier DUA, Studie zklidnění vybraných lokalit Smíchova, 01/2010
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:
JIH 42 		

Pěší přechod jezu Modřany

Identifikace:
Iniciátor:

MČ Praha 12

Dokumentace:
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Pěší propojení obou břehů

Poznámky:

Ústní informace z pracovní skupiny

JIH 43 		

Revitalizace železniční tratě č. 210 Praha – Vrané n. Vlt.

Identifikace:
Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace:
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Větší kapacita tratě, provoz příměstských vlaků v 15ti minutovém taktu, provázání s MHD
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JIH 44 		

Analýza
Přehled stávajících záměrů

Stabilizace a ochrana skály pod Vyšehradem

Identifikace:
Iniciátor:

NKP Vyšehrad

Dokumentace: ARGO, s. r. o., Ing. Michael Balík: Stabilizace a ochrana skály pod Vyšehradem, 2009
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Návrh opatření na stabilizaci vyšehradské skály

JIH 45 		

Vodní tramvaj

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Součást studie Město a řeka; Rössler Rybář, Lewis & Hickey, 08/2010
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Zřízení pravidelných lodních linek v podélném směru

Centrum:
CENTRUM 01

PK Staré Město

Identifikace:
Iniciátor:

Ředitelství vodních cest ČR

Dokumentace: Části DÚR, Pöyry, 2013
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Novostavba plavební komory o rozměrech 55 x 6 m

CENTRUM 02

Rekonstrukce Mánesova mostu

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Studie, ADNS, 09/2009
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Rekonstrukce předpolí Mánesova mostu na straně Klárova

CENTRUM 03

Terminál PPS – Dvořákovo nábřeží

Identifikace:
Iniciátor:

Pražská paroplavební společnost

Dokumentace: Studie, Cígler Marani Architects, 11/2013
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Novostavba plovoucích zařízení

CENTRUM 04

Stavba č. 0040951, revitalizace náplavek, etapa 0007 Smetanovo nábřeží

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP

Dokumentace: Studie proveditelnosti, Rössler Rybář Architekti, 11/2012
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Novostavba plovoucích zařízení

CENTRUM 05

Humanizace severojižní magistrály

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP

Dokumentace: Dopravní studie humanizace severojižní magistrály
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Opatření pro bezmotorový pohyb

Analýza
Přehled stávajících záměrů

CENTRUM 06
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Revitalizace Letenských sadů

Identifikace:
Iniciátor:

MHMP (býv. Odbor rozvoje veřejného prostoru – nyní MZO)

Dokumentace: Studie Letenských sadů, Ing. Štěpánka Šmídová, 03/2013
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Revitalizace parku

CENTRUM 07

Hlávkův most, č. akce 999992

Identifikace:

IČIA 40700

Iniciátor:

TSK hl. m. Prahy

Dokumentace: Platná DUR, 2012, TSK – č. akce 999992
Stav záměru:
Časový rámec:
Účel záměru:

Rekonstrukce sítí Hlávkova mostu

CENTRUM 08

Úprava parteru náměstí Jana Palacha a Alšova nábřeží v Praze 1

Identifikace:
Iniciátor:

OMI MHMP, Praha 2

Dokumentace: Výsledky architektonické soutěže (1. místo Ing. arch. V. Králíček, S. Makarov)
Stav záměru:

Nerealizováno

Časový rámec: Soutěž
Účel záměru:

Revitalizace náměstí Jana Palacha, předpolí Mánesova mostu a přilehlého nábřeží

CENTRUM 09

Park Kampa – 2.část, revitalizace a regenerace Kampy a Nosticovy zahrady

Identifikace:

IČIA 32543

Iniciátor:

MČ Praha 1

Dokumentace: Studie, Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Brno; prováděcí projekt Tichý a Kolářová
Stav záměru:

Zpracovaný projekt (2012), vydané SP (11. 9. 2013)

Časový rámec: Předpokládané dokončení 2014–2015
Účel záměru:

Revitalizace stávajícího parku

CENTRUM 10

Hotel smíchovské nábřeží - River Terrace

Identifikace:

IČIA 16195

Iniciátor:

Správa železniční dopravní cesty

Dokumentace: Studie Šafer–Hájek Architekti
Stav záměru:

SP vydané 13. 7. 2011

Časový rámec:
Účel záměru:

Hotel, přístaviště malých plavidel

CENTRUM 11

Zpřístupnění klášterních zahrad kláštera sv. Anežky České na Starém Městě v Praze

Identifikace:
Iniciátor:

Národní Galerie v Praze

Dokumentace: Studie k využití klášterních zahrad kláštera sv. Anežky České na Starém Městě v Praze 		
		
(2013, Roháč, Stratil, Špoula); Prováděcí projekt rekonstrukce Klauzurní zahrady a Ambitu
		
kláštera Menších bratří (2013, Šantavý)
Stav záměru:

Probíhá řízení o povolení stavby a příprava žádosti o dotaci

Časový rámec:
Účel záměru:

Zpřístupnění a revitalizace zahrad kláštera sv. Anežky České na Starém Městě
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2 Návrh
2.1

Celoměstská témata

2.2

Úseky

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3

Úseky / Sever
Úseky / Jih
Úseky / Centrum
Náměty pro zpracování akčního plánu

63
109
147
181
288
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Sedlec

63

Sídliště Bohnice
Lysolaje
Podhoří

1
2

Kobylisy

Troja

Podbaba

Bubeneč

3

Dejvice

Libeň

Bubny
Letná

Vltavská

4

Holešovice
Palmovka

Hradčany
Malá
Strana

Klárov

Karlín
Staré
Město

Petřín

Anděl

Smíchov

Vyšehrad
Radlice

Zlíchov

2.1 Návrh | Celoměstská témata
Dívčí hrady

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Malá Chuchle

Role nivy ve městě
Dobeška
5
Artikulace říční krajiny a městského rozhraní
Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky
6
Braník
Barrandov
Rekreační
bezmotorový pohyb
podél řeky a sportovní aktivity vázané na řeku
Koncepce vodní dopravy
Příměstský park jako nástroj péče o krajinu
Organizace a správa obecně
Zvyšování povědomí a komunikace, participace veřejnosti

Chuchelský háj

64
69
74
80
87
98
102
104

Hodkovičky

Velká Chuchle

Modřany

l.
ice h
Hran

7

Lahovice

rahy

m. P

Komořany
Lahovičky
Radotín

8

Závist
Zbraslav

Dolní
Černošice

Lipence

Hranice hl. m. Prahy

Černošice

Jarov
Kazín

Hranice hl. m. Prahy

Zálepy
Strnady
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Návrh
Celoměstská témata
Role nivy ve městě

Role nivy ve městě
Řeka a její prostor jsou nedílnou součásti kompozice Prahy a spoluvytvářejí její identitu. Město by mělo proto
uchopit prostor řeky v jeho celistvosti jako svoji součást a znovu definovat rovnováhu a priority ve využití
řeky a její údolní nivy. Údolní niva je geomorfologický útvar, který odpovídá reliéfu, geologické stavbě
zemského povrchu a zejména klimatickým podmínkám daného území. V průběhu historického vývoje se
údolní niva řeky stala zároveň základní osnovou osídlení (viz kapitola 1.1 Krajinný rámec).
Hlavní hodnota zachované nivní krajiny pro město spočívá v komplexnosti poskytovaných služeb. Nejenže
nezastavěná niva umožňuje rozliv a retenci povodňových vod a je tak účinnou prevencí proti povodňovým
škodám, ale jako důležitá migrační trasa druhů například také napomáhá zachování biodiverzity. Současně
přispívá k samočistící schopnosti toku.
Zároveň vzhledem k vláze a živnosti nivních půd patří k nejproduktivnějšímu ekosystému ve střední
Evropě. Přirozená stromová vegetace roste na zdejší klimatické poměry velmi rychle a velmi rychle se také
dostane do plné funkčnosti. Služby jako jímání CO2, produkce kyslíku, zachytávání poletavého prachu,
termická a srážková regulace v rámci krátkého vodního cyklu, jsou proto velmi účinné.
V přiměřeném rozsahu umožňuje niva rozvoj drobných, ale vysoce produktivních forem příměstského
zemědělství, zejména chovu domácích zvířat a zelinářství. Údolní niva představuje vyhraněný a esteticky
velmi hodnotný typ přírodní i kulturní krajiny s charakteristickými prvky, jako jsou vodní plochy a toky,
mokřady, ptactvo, kvetoucí nivní louky, lužní lesy, zelinářské zahrady. Nivní krajina je neodmyslitelnou
součástí krajinného rámce Prahy a sehrála důležitou roli při formování charakteristického obrazu jedinečné
pražské historické krajiny s dominantami zámků, vil, usedlostí a mlýnů jako například v případě Troje,
Bubenče, Libně, Zbraslavi i historických pražských měst.
Tuto krajinu lze zároveň velmi dobře využít k plnohodnotné rekreaci s poměrně nižšími náklady
na založení a údržbu než u nově založených městských parků. V případě zajištění její dobré dostupnosti
a systému péče a správy plní tuto funkci mnohdy mnohem lépe.
Základním nástrojem k dlouhodobému zajištění těchto hodnot je vymezení údolní nivy, která představuje
primární prostor řeky. Současná míra, způsob a kvalita zastavění či jiného záboru nesmí mít vliv na vymezení
tohoto prostoru, naopak tyto skutečnosti indikují míru omezení její funkčnosti a míru znejasnění její krajinné
identity. Tento požadavek je v souladu například s „Prohlášením ČKA k povodňovým rizikům v ČR“ (viz
příloha v kapitole 3.1.1), které deklaruje nutnost systémově podporovat retenční schopnost krajiny včetně
urbanizovaného území a jednoznačně vymezovat prostor nivy a podporovat její přírodní charakter, chápat ji
jako významný prvek v rámci systému veřejných prostranství města, který kromě protipovodňové ochrany
plní celou řadu dalších funkcí.
Koncepce vymezuje také současný prostor řeky jako víceméně stabilizovaný úsek údolní nivy, která dosud
neztratila svojí krajinnou identitu a je jako prostor řeky dosud vnímána. Zbývající prostor nivy byl zabrán či
oddělen především novými prvky technické a dopravní infrastruktury, protipovodňovou bariérou, zástavbou,
jeho souvislost s řekou byla mnohdy znejasněna a výrazně byly omezeny jeho krajinné funkce. Tento prostor současný prostor řeky - se zároveň shoduje s množinou „lokalit“ (pojem „lokalita“ a pracovní vymezení hranic
jsou definovány v pracovním podkladu KMP IPR ze dne 16. 8. 2013) vznikajícího Metropolitního plánu, které
mají tyto společné vlastnosti: leží v prostoru nivy s potenciálem mít přímý vztah k řece, tj. nejsou oddělené
od řeky prostorovou bariérou.
Pro plnohodnotné využití potenciálů řeky a její nivy je nezbytné pojímat prostor řeky opět jako celek a umožnit
vnímání jeho charakteru i za hranicemi současného prostoru řeky i přesto, že ne vždy je plnohodnotná
obnova funkční nivy v těchto místech možná. V kapitole 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní
rozlišujeme základní cílové charaktery v prostoru řeky, kde na jedné straně stojí kvalitní městská struktura,
která do prostoru řeky vstupuje, a na druhé straně volná nivní krajina.
Potenciál říční krajiny kromě uchování její integrity ovlivňuje kvalita urbanizace, která je s ní v bezprostředním
kontaktu, a to zejména té, která do prostoru nivy přímo vstupuje. Nutností je zajištění dobrého napojení
na veřejná prostranství a obytné části města. Nevhodné je umísťování např. čistě výrobních, logistických
areálů, technické infrastruktury, které představují fyzickou i významovou bariéru a oddalují obytné čtvrti
od prostoru řeky. Stejně tak ani nová obytná výstavba, která těží z polohy na rozhraní a z kontaktu s říční
krajinou, nesmí ve svém důsledku představovat bariéru vedoucí k oddálení a odříznutí ostatních částí
města od řeky a tím snižovat hodnotu jeho nemovitostí a transformační potenciál. Zásady a doporučení pro
výstavbu na hraně nivy a řeky – viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Zastavitelná území definovaná Metropolitním plánem, která se nacházejí v rámci primárního prostoru řeky,
by měla podléhat jasně stanoveným podmínkám jejich realizace za účelem zachování kvalitního vztahu mezi
celoměstsky významným prostorem řeky a městem a kontinuity nivní krajiny jako celku. Jednou z podmínek
musí být věrohodně, v širších souvislostech doložená kompenzační opatření vyvažující ztráty dané záborem
prostoru řeky.
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Postup vymezení údolní nivy Vltavy
Nezbytné je vypracovat metodiku, podle které se stanoví hranice údolní nivy jako významného krajinného
prvku definovaného v zákoně 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro tento účel, zvláště v kontextu
města, není vhodné vycházet z metodického doporučení Ministerstva životního prostředí z roku 1993, které
není všeobecně přijímané a zohledňuje pouze míru zachovalosti typické nivní vegetace a ve svém důsledku
odporuje celostnímu pojetí údolní nivy (viz zákon 114/1992 Sb. a kapitola 1.1 Krajinný rámec). Následně by
se mělo stát vymezení nivy součásti Územně analytických podkladů, které zpracovává Institut plánování
a rozvoje hl. m. Prahy. To je první krok k její identifikaci a rehabilitaci. V národním kontextu je potřebné,
aby tuto metodiku přijalo Ministerstvo životního prostředí a aby byla systematicky uplatňována na celém
území ČR.

Křehká a problematická území
Kromě již stabilizovaného urbanizovaného území Koncepce vymezuje křehká a problematická území,
která odpovídají vrstvě ÚAP – území s dosud neuzavřenou koncepcí. Jde o degradované nebo částečně
urbanizované úseky v prostoru řeky, jejichž charakter je nejasný a kde by měla být prověřena možnost
alespoň dílčí obnovy jejich krajinné identity a funkcí, způsob zapojení do současného prostoru řeky a jejich
role ve vztahu k městské struktuře. Způsob a míra této transformace by měly být předmětem detailnější
územně plánovací dokumentace na základě hlubší znalosti území a dohody mezi aktéry. Návrhy musí
nejen reagovat na specifickou situaci v místě a požadavky obyvatel dotčených lokalit, ale i na širší urbánní
i krajinný kontext.
Jde o tato území:
•

Císařský ostrov

•

Holešovický ostrov – Pelc-Tyrolka

•

Holešovické břehy

•

Holešovický a Libeňský přístav – ústí Rokytky

•

Smíchovský přístav a Podolí

•

Území mezi Barrandovskou skálou a Smíchovem

•

Branická niva

•

Modřanská niva

•

Soutok Vltavy a Berounky (prostor mezi Komořany, Velkou Chuchlí a Radotínem)
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Artikulace říční krajiny
a městského rozhraní
Fragmentace → Celistvost (nivy)
Niva je v současnosti vysoce fragmentována oplocenými areály, zahradami, zahrádkářskými koloniemi
a dalšími prvky, které způsobují její neprostupnost. Výrazně se tak oslabuje její hodnota a snižuje efekt
služeb, které může poskytovat pouze v případě celistvosti. Cílem je proto zachovat a udržovat stávající
celistvé oblasti spolu s utvářením nových ucelených lokalit za podpory jevů, které k celistvosti přispívají,
a zabránit další fragmentaci.
Celistvost znamená prostupnost, průtočnost, dostatečnou velikost pro efektivní hospodaření nebo rozvoj
přírodě blízkých biotopů, ale také integritu, identitu krajiny a obecné povědomí obyvatel o tom, odkud a kam
sahá tento prostor. Pouze celistvá niva je schopna plnit svoji důležitou roli při ochraně biodiverzity jako
významná migrační trasa přírodních druhů. Bez uchování celistvosti se zároveň ztrácí podstatná část její
krajinářské kulturní hodnoty, která je dána scénickou, prostorovou kvalitou a celkovým charakterem.

Artikulace základních charakterů prostoru
Prostor říční nivy se vyvíjel v kontextu rozvoje města, jehož vlivům byl vystaven. Kromě říční nivy se
v prostoru řeky nacházejí příměstské a městské formy využití a utváření prostoru, které mají odlišnou
podobu. V Koncepci jsme určili 3 základní charaktery prostředí v rámci řeky.
Plochy, které jsou dnes v okolí významných dopravních staveb a nemají žádné další využití, v návrhové
části nedefinujeme jako samostatný charakter prostředí. Jde zpravidla o degradované lokality. Tyto plochy
by měly být předmětem širší strategie rozvoje města.
Při plánování rozvoje prostoru řeky a jejího využití by měl být uchován, posilován a doplňován základní
charakter říčního prostoru. Náhodné mísení jednotlivých charakterů je až na výjimečné a odůvodněné
případy nevhodné.
Krajinný charakter
Volnou nezastavěnou nivu s krajinným charakterem je zapotřebí podporovat a zvažovat její rozšíření o místa
degradovaných lokalit, upadajících zahrádkářských osad a místa nevyužívaných průmyslových areálů.
Využití a regeneraci brownfields je třeba velmi dobře zvažovat. Ne vždy je zde vhodná zástavba, stejnou
příležitostí může být revitalizace a obnova původních krajinných funkcí.
Krajinný charakter může mít různou intenzitu využití od divočiny v podobě mokřadů a lužního lesa
(Vltavské laguny, Krňák) až po udržované městské parky v oblasti centra (Střelecký ostrov). Jejich role je ale
podobná. Měly by mít rovnocenný význam jak pro ochranu přírody v prostoru a okolí řeky, tak pro kulturní,
sportovní a rekreační aktivity města. Tyto dva cíle se nevylučují, ale právě naopak, při vhodné integrované
péči o území se mohou vzájemně podporovat (viz kapitola 2.1.6. Příměstský park jako nástroj péče o krajinu).
Mění se pouze intenzita využití, způsob péče a měřítko těchto částí v závislosti na bezprostředním kontextu
města nebo volné krajiny. Krajinné plochy musí zůstat nezaplocené a volně přístupné na většině území,
jak je tomu ve volné krajině. Prostupnost je potřeba dále podpořit dostatečnou sítí cest a pěšin, cílových
i pobytových ploch. Jednotlivé plochy v území jsou využívány jako pole, pastviny, louky, lesní porosty,
parky, sady, lesoparky. Úpravy v tomto území je potřeba řešit s ohledem na typické jevy říční krajiny (viz
artikulace jevů a míst v této kapitole) tak, aby byla využita jejich skutečná hodnota a role v daném charakteru
krajiny. Vlastní břehová linie se stává součástí širšího krajinného prostředí a mění charakter s ohledem
na stávající profil navigace i na základě intenzity využití od parkového po zcela přírodní. Tam, kde to je
možné (na Berounce či v úseku trojských peřejí a na dalších vytipovaných místech), je potřeba posílit nebo
obnovit přirozené břehy, které nabízejí velmi atraktivní prostředí.
Městský charakter
Městský charakter je definován převážně souvisle zastavěným územím. V místech, kde se zástavba dotýká
přímo vlastního toku řeky, se zpravidla nachází nábřeží nebo náplavky. Zástavba v území původní nivy je
i přes existující technická protipovodňová opatření stále součástí tohoto prostoru a má určitá specifika,
která ji odlišují od ostatních ploch zástavby. Zpravidla nejde o starší městská nebo vesnická jádra, která
do prostoru pronikala pouze okrajově nebo dočasně. Město v nivě je zakládané buď na navážce, nebo
v původní úrovni nivy, kdy je zpravidla oddělené od současného prostoru řeky protipovodňovým valem nebo
stěnou. Překročení hranice nivy zástavbou ne vždy navazuje na původní topografickou osnovu sídla, pro
kterou bylo toto rozhraní základním limitem. V historii urbanistického vývoje Prahy a dalších měst existují
různé situace tohoto překročení se zdařilým i méně zdařilým napojením na původní strukturu. Bylo by
vhodné, aby Praha zadala výzkum podobných situací včetně jejich důsledků pro město a řeku, které mohou
být dobrým podkladem detailní územně plánovací dokumentace.
Mezi starší zástavbou nad hranou nivy a novou zástavbou v nivě se vyskytují často těžko definovatelné
„spáry“, které fungují jako bariéry poté, co byly obsazeny dopravní infrastrukturou, jak je tomu například
v Libni, Modřanech a na Smíchově. Většinou jde o fragmenty původní nivy a její hrany tvořené údolní terasou,
nárazovými svahy nebo skalami. Toto rozhraní představuje důležitý krajinný fenomén. Fragmenty vně
současného prostoru řeky by měly být aktivovány a systémem lokálních městských prostranství propojeny
s krajinou podél řeky tak, aby s ní vytvářely srozumitelný celek. Tuto vzájemnou souvislost v místech slabého
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propojení lze podpořit například provázáním páteřními pěšími nebo cyklistickými cestami nebo důmyslným
informačním systémem a jednotnou identitou vybraných prvků. Této kvality nelze dosáhnout jinak než
prostřednictvím architektonicko-krajinářského konceptu s jasným zadáním a v odpovídajícím měřítku.
Vstup města do prostoru řeky vždy představuje ztrátu jeho území a určité narušení nivy jako celku. Zároveň
vlastní místo na rozhraní města a řeky či krajiny má jedinečnou hodnotu. Proto jsou kladeny vysoké nároky
na architektonicko-urbanistickou kvalitu zástavby a veřejných prostranství na této hraně. Viz Artikulace
rozhraní řeky a města v této kapitole.
Příměstský (smíšený) charakter
Jde o prostředí, které má atributy městské, přírodní nebo krajinné. Typické jsou specifické zóny se sportovními
kluby a loděnicemi či zahrádkářskými osadami podél vodního toku. V některých případech může jít o směs
rodinných domků a drobné zemědělské výroby, jako je tomu ve Velké Chuchli. Tyto příměstské formy
se vyznačují poměrně vysokým míšením funkcí, intenzitou péče, parcelací, mnohdy i větším podílem
zpevněných ploch, plotů a ohrad. Existuje zde vysoký potenciál zlepšení stavu za předpokladu společné
správy a koordinace, za předpokladu regulace prvků a zřízení společné vybavenosti veřejného prostoru jako
stojany na kola, komunitní kompostárna v zahrádkářské kolonii, sdílená klubovna a další. Lze posilovat také
přírodní charakter místa v drobném měřítku, který hraje v kvalitě místa nezanedbatelnou roli.
Specifickou formou příměstského charakteru jsou v současnosti rozsáhlé areály, které mohou být
rekreační, sportovní nebo průmyslové a jejich základní vlastností je, že jsou obehnané plotem nebo nejsou
všeobecně přístupné.
Areály jako zoologická zahrada, golfové hřiště, jízdárny, závodiště na jedné straně představují hodnotu
v území jako celoměstsky významná atraktivita, ale na druhé straně tvoří závažnou bariéru v rekreačně
a přírodně cenném území nivní krajiny a způsobují podstatný nárůst automobilové dopravy. Vzhledem
k tomu, že jde mnohdy o významné krajinářské realizace s vysokým zastoupením zeleně, je třeba, aby byly
vždy krajinářské úpravy v rámci areálu prostředkem začlenění do širšího okolí s využitím prvků a přirozených
jevů říční krajiny, nikoliv zcela cizorodým jevem.
Výrobní areály v nivě svým provozem rovněž neumožňují volný průchod a tvoří tedy bariéru. U některých
provozů by bylo možné z pozice města vyjednat prostupnost v rámci vyhrazeného režimu. Areálové plochy lze
podobně jako v případě sportovních areálů krajinářskými prostředky začlenit do širšího kontextu vltavské
nivy.

Artikulace rozhraní řeky a města
Z hlediska rozvoje urbánního prostoru řeky je nutné, aby nová zástavba respektovala a posilovala roli řeky
ve městě.
Nové zásahy by měly zachovat a doplňovat základní strukturu veřejných prostranství zejména v její
návaznosti na řeku. Měly by zachovávat stávající průhledy a průchody k řece a navazovat na ně. Z hlediska
průhledu je často důležité jeho zachování v plné výši zástavby, nikoli pouze průchodem pod objektem. Měly
by umožňovat a vytvářet přístupy až k samotné vodní hladině a kontinuální průchodnost podél řeky.
Jednotlivé domy i urbánní celky by měly vždy na prostor řeky kontextuálně reagovat adekvátně jejímu
významu. Tato reakce může být monumentálního i komorního charakteru, vždy však významově čitelná
a odpovídající charakteru lokality. Neměly by se k řece „otáčet zády“ a odkazovat ji do role „zadního dvora“.
Případná zástavba na ostrovech by měla být pouze výjimečná. Ostrovy jsou součástí volného prostoru
řeky, vytvářejícího potřebné „vydechnutí“ od navazující husté zástavby. Současně představují specifické
fragmenty krajiny uvnitř urbánní struktury. Pokud v tradici Prahy vznikala na ostrovech zástavba, byly to
vždy spíše o solitérní objekty se specifickým významem zakomponované v krajině.
Technická vodní díla ve městě by vždy měla být utvářena nejen s ohledem na funkcionalitu, ale také
s nejvyššími nároky na jejich architektonickou kvalitu a vliv na celkový charakter širšího místa.
Z hlediska urbánních úprav samotných břehů je důležité zachování a posilování jednoznačných
charakteristik přírodních a regulovaných – vystavěných částí břehů.

Artikulace jevů a míst souvisejících s fenoménem řeky
Území řeky je reprezentováno jevy, které souvisejí s přirozenou činností řeky (ostrovy jesepy, boční ramena,
mokřady) a s kulturním využíváním říční krajiny ( nivní louky, pastviny, sady, pole, mlýny, náhony, kanály
a další) stejně jako se stopami lidské činnosti ztělesněnými stavbami objektů reagujícími na význam řeky.
Je potřebné znovu uchopit a artikulovat jevy/místa spjatá s charakterem nivy. Význam těchto jevů/
míst spočívá za prvé v tom, že představují elementy, které v souhrnu tvoří vnímanou krajinu řeky a tedy
základ místní identity; za druhé, že mají jednoznačnou výpovědní hodnotu o vývoji vztahu člověka a přírody
v daném místě, o možnostech a limitech využití říční krajiny jako specifického ekosystému. Tento pohled
nemusí být nostalgický, naopak může sloužit jako inspirace nových forem interakcí mezi městem a krajinou.
Ohledně zmiňovaného hlediska kvality identity krajiny není nutné všechny jevy a prvky fyzicky obnovit,
lze je ale vhodným způsobem připomenout a podpořit tak plnohodnotné prožívání místa.
Jevy, které se vyskytují přímo v nivní krajině, se vyznačují proměnlivostí a dynamičností. Meandrující
tok zejména v sedimentačních úsecích utváří podmínky pro vznik písčitých břehů, ostrovů, bočních

Návrh
Celoměstská témata
Artikulace říční krajiny

2
1
2

71

a slepých ramen, tůní, mokřadů s rozvojem odpovídající vegetace od pobřežních vrbin až po rozsáhlé,
vodou ovlivňované lužní lesy. Tyto elementy ve vltavské nivě jsou často relikty již zaniklých přírodních
procesů. Některé je ale možné obnovit v rámci revitalizace vybraných částí toku, nebo zajistit jejich existenci
uzpůsobením hydrických podmínek.
V zaplavované nivní krajině s úrodnou půdou bohatou na živiny nacházely místo činnosti, které daly
vzniknout zelinářským zahradám, ovocným sadům, loukám a pastvinám, které představují nejen významný
kulturní jev, ale také obohacující prvek zvyšující přírodní diverzitu krajiny. Mohou významně podpořit
rekreační potenciál, zároveň představují způsob ekonomicky soběstačné péče o území. Způsob využívání
toku a forma vstupů do říční krajiny se proměňovaly na základě nových potřeb společnosti. Jde o tažné stezky,
výhonové tůně, jezy, propustě, čapadla, navigace, nábřeží, vjezdy do vody, protipovodňové valy, plovárny,
sportoviště a mnohé další. Tyto vstupy, které mohou představovat i velmi výrazný zásah do původního
charakteru území, je potřeba vědomě uchopit a hledat jejich novou roli v nivě, odkrýt jejich příležitosti
a rizika, které pro říční krajinu představují.
Jevy, které se vyskytují na rozhraní nivy a okolní krajiny, jsou vázány na hranu říční terasy, která byla
před negativními vlivy řeky chráněná a kde se stýkají odlišné charaktery. Po hraně říční terasy zpravidla
vedly historické stezky. I dnes by měla hrana nivy představovat významnou stopu, nástupní hranu říční
krajiny podpořenou například vycházkovou stezkou nebo cyklotrasou. Součástí hrany nivy bývají také ústí
potoků, které erozivní a sedimentační činností v prostoru nivy utvořily výplavové kužele, na které jsou
často vázána jádra historických osad. Jsou místem rozcestí a rozhodnutí, neboť upozorňují na vyústění
navazujícího bočního údolí nebo rokliny, které v kontextu Prahy představují důležitý rekreační a výletní
prostor. Principiálně by ústí potoků měla být ve struktuře města (a zejména v příměstských a krajinných
charakterech území) zdůrazněna.
S hranou nivy jsou také spojeny velmi hodnotné stopy lidské činnosti zhmotnělé ve stavbách mlýnů,
vodáren, rybářských osad, mostů, staveb zámků a významných institucí, jejichž návaznost na tok byla dána
vědomím, jaký význam má řeka ať již v rovině hospodářské, tak i z hlediska reprezentace nebo kontroly území.
Je zapotřebí, aby zachovalé objekty na hraně nivy našly novou formu využití, aniž by bylo znehodnoceno
jejich tvarosloví. V centru města došlo k překrytí nivní krajiny urbanistickou strukturou. Břeh i silnou
navážkou přeformovaná hrana nivy mají v těchto místech podobu nábřeží s náplavkami a původní nestálost
uspořádání prostoru řeky je nahrazena trvalým architektonickým ztvárněním.
Dalšími jevy a místy, které souvisejí s širším krajinným prostorem řeky, jsou například horní terasy
říční kotliny skýtající řadu míst s jedinečným výhledem na vlastní tok. Na nejvýraznějších ostrozích byla
v počátcích osidlování pražské kotliny budována hradiště a později také významné stavby, které se díky
exponované poloze staly i výraznými orientačními body, dominantami. Specifickým pražským fenoménem
je využití skal přiléhajících k řece pro těžbu hornin. Pozůstatkem této činnosti jsou antropogenní skalní
útvary tvořící částečně ohraničený prostor chráněný před větrem, tzv. skalní pokoje, které nabízejí odlišné
mikroklima a specifickou atmosféru. Prostory lomů je potřeba chápat jako místa, která mohou poskytnout
významný potenciál zlepšení vybavenosti a komfortu z hlediska rekreace, aniž by to znamenalo zásah
do charakteru krajiny.
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Přístupnost a prostupnost
břehů;
obecné principy mobility
podél řeky
Jednou z priorit Koncepce je iniciovat na březích řeky pobyt a aktivity spojené s životem města a jeho obyvatel.
Aby se břehy mohly stát fungujícím, živým a užívaným veřejným prostorem, je důležité je zpřístupnit
a smysluplně navázat na síť veřejných prostranství města, cest, integrovaný systém veřejné dopravy
a parkovišť IAD. Předpokladem pro užívání břehů z hlediska bezmotorové dopravy a rekreačního pohybu
je kontinuita prostupného prostoru řeky, tedy smysluplná návaznost i fyzická provázanost jednotlivých
úseků břehu a částí prostoru řeky, která je současně ohleduplná k jedinečnosti nivní krajiny a různorodému
charakteru konkrétních míst.
Obecnými předpoklady prostupnosti i přístupnosti břehů, podmínkami návrhu a kultivace cestní sítě je
zejména zajištění kontinuální fyzické návaznosti pěších tras doplněním chybějících chodníků, přechodů,
případně celých úseků cest apod.

Přístupnost břehů
Z hlediska aktivace jednotlivých míst u řeky pro možnost pobytu jsou důležité zejména lokální vstupy
do prostoru řeky, které spojují břeh s bezprostředně navazujícími městskými čtvrtěmi a krajinou. Tam, kde
potřebné vstupy scházejí, musí být doplněny, všechny stávající musí být respektovány a dále kultivovány.
Četnost vstupů do prostoru řeky
•

Vysoká četnost příčných pěších přístupů, tzn. vysoká prostupnost navazujícího území, indikuje živý
úsek břehu s potenciálem vzniku mnoha pobytových míst s lokálním charakterem, využívaný především
místními obyvateli, s jedním až několika těžišti, která navazují na veřejnou dopravu, na celoměstsky
významné cesty nebo se rozvíjí v blízkosti celoměstských aktivit. Množství přístupů do prostoru řeky
umožňuje interakci mezi veřejným prostorem na břehu a v navazující struktuře města.

•

Nízká četnost příčných přístupů predikuje využití břehu zejména pro lineární pohyb a rekreaci. Aktivity
a pobytová místa na tomto břehu jsou využívány zejména lidmi, kteří se pohybují podél břehu (lidé
na procházce, projížďce apod.)

Kontakt řeky a města je nejintenzivnější v souvisle, hustě obývaných oblastech. V těchto místech je zapotřebí
usilovat o vysokou četnost přístupů k vodě. V příměstské krajině může být z logiky charakteru území četnost
přístupů nižší, nicméně i zde je třeba, aby prostor řeky byl plnohodnotnou součástí kultivované krajiny
a uceleného systému cest v krajině.
Významné vstupy do prostoru řeky
•

nacházejí se v blízkosti významných uzlů veřejné dopravy a navazují na celoměstsky významné cesty
a veřejná prostranství

•

navazují na parkoviště (IAD)

•

bezprostředně souvisejí s celoměstsky významnou funkcí

•

vstupy na ostrovy

•

ústí potoků jako přirozená krajinná propojení (cesty údolím)

Obecné předpoklady návrhu a kultivace přístupových bodů
Místa celoměstsky významných pěších přístupů k řece musí být udržována a doplňována. Měla by být
čitelnými, kultivovanými a adekvátně vybavenými veřejnými prostranstvími.
Zastávky veřejné dopravy u řeky
Především v příměstských oblastech přebírají zastávky veřejné dopravy roli významného přístupového uzlu,
neboť spojují rekreační zázemí s vnitřním městem. Měly by tak zároveň plnit roli orientačního a přirozeně
aktivního bodu v území.
Zastávky musí být především bezpečně, pohodlně a bezbariérově dostupné a dobře navázané na systém
cest a veřejných prostranství v prostoru řeky. Vzájemná provázanost zastávek a stanic jednotlivých druhů
veřejné dopravy (např. přestup z železnice na autobus apod.) musí být v území čitelná i pro náhodného
uživatele. V blízkosti zastávek může být kultivovanou formou integrováno další vybavení: infopanel, stojany
na kola, případně i půjčovna sportovního vybavení, úschovna, WC, šatny, sprchy, infocentrum, občerstvení
apod.
Dobrá obsluha území (podmíněna např. i zkrácením čekacích intervalů, fyzickou vzdáleností zastávky
od břehu atd.) a kultivovaná podoba zastávek mohou přispět k obecné preferenci veřejné dopravy před
použitím IAD, o což je v rámci Koncepce usilováno.
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Obsluha břehů řeky individuální automobilovou dopravou (iad)
Parkování bezprostředně u řeky musí být výrazně omezeno. Jde o nevhodné využití cenného pobřežního
veřejného prostoru, které omezuje jeho pobytový a rekreační potenciál, limituje prostupnost a vizuálně
narušuje kvalitu prostředí.
Přestože Koncepce z hlediska přístupů k řece upřednostňuje alternativní způsoby dopravy (bezmotorový
pohyb, veřejná doprava, příp. vodní doprava), je třeba, aby prostor řeky byl v omezené míře obsloužen i IAD.
Pro vstup k řece by měly být využívány parkovací plochy v adekvátní vzdálenosti od břehů. Již dnes
ve městě existují parkovací plochy, které lze pro přístup k řece využít. Je třeba zvýšit povědomí o existenci
této pomyslné sítě parkovišť ve vazbě na řeku např. pomocí jejich zanesení do informačního systému. Síť
parkovišť s potenciálem obsloužit břehy řeky je pak třeba systémově monitorovat, doplňovat a rozvíjet
s ohledem na celkovou dopravní koncepci města. Samotná parkoviště by pak měla především splňovat
požadavek na kultivovanou formu pěšího propojení s řekou.
V rekreačních oblastech je předpokladem pro kvalitní obsluhu IAD doplnění velkokapacitních záchytných
parkovišť systémem drobných parkovišť ve strategických místech na okraji těchto oblasti tak, aby se zabránilo
parkování „nadivoko“. Tato místa by neměla být pojata tvrdě inženýrsky a monofunkčně, naopak by měla
vznikat v rámci víceúčelových ploch a důraz by měl být kladen zejména na měkkou, přírodě blízkou úpravu:
stínění stromy, nezpevněný/vodopropustný povrch apod. V návrhu je třeba vždy zohlednit lokální podmínky
místa. Více informací k tématům organizace, koordinace aktivit v území, informační systém a zvyšování
povědomí lze nalézt v kapitolách 2.1.7 Organizace a správa obecně a 2.1.8 Zvyšování povědomí a komunikace,
participace veřejnosti.
Příčné propojení břehů – mosty, lávky, přívozy
Pro zajištění přístupnosti i prostupnosti břehů je nezbytné zajistit také fungující příčné propojení břehů,
resp. cest vedoucích podél břehů. Propojení přes řeku převážně zajišťují mosty, které až na výjimky u ostrovů
neplní pouze lokální účel propojení míst na břehu, ale mají celoměstský význam v propojení navzájem
vzdálených částí města, navazují na páteřní urbánní osy celoměstsky významných dopravních propojení či
veřejných prostranství.
V centru jsou v současnosti mosty pravidelně rozmístěny v dostatečné hustotě a zajišťují veřejnou
prostupnost území. V jižní a severní části města je propojení řidší, na několika místech je řešeno přívozem.
Více informací k tématu přívozů a zastávek přívozů viz kapitolu 2.1.5 Koncepce vodní dopravy. V mnoha
úsecích chybějí klíčová propojení, jejichž absence přetěžuje existující vazby i navazující území.
Nová propojení břehů i ostrovů pomocí mostů a lávek jsou nezbytná, přednostně na základě celoměstských
namísto lokálních zájmů. Tématem mostů z hlediska celoměstské dopravní a urbánní koncepce se
v současné době zabývá Metropolitní plán. Tam, kde spojení břehů chybí především z hlediska veřejného
prostoru a bezmotorového pohybu, Koncepce navrhuje doplnění lávky nebo přívozu, případně úpravu profilu
stávajícího mostu tak, aby se po něm dalo i bezpečně přejít pěšky nebo přejet na kole. Přesné umístění mostů
a lávek je nutné prověřovat v detailněji rozpracovaných dokumentech a v souladu s dalšími (nadřazenými)
plánovacími a strategickými dokumenty města. Cílem Koncepce je, aby všechna nová i stávající propojení
byla optimalizována pro pěší a cyklistický pohyb:
•

pěší a cyklistická provázanost s navazující strukturou cest a veřejných prostranství

•

oboustranné vedení chodníků nebo bezmotorové propojení v rámci sdíleného prostoru

•

bezbariérové řešení nástupů na most/lávku pro bezmotorový pohyb

•

eliminace vzniku nevzhledných, neudržovatelných a nebezpečných zákoutí

•

předpolí jako kultivovaný a reprezentativní veřejný prostor

•

most/lávka pro bezmotorový pohyb nesmí být bariérou plynulého pohybu podél řeky

Kontinuita prostupnosti břehů
Řeka je dynamickým krajinným prvkem, ze své podstaty plynoucího toku vnáší do statické hmoty města
pohyb. Stejně jako každý úsek toku řeky má svůj význam, je třeba chápat i její břehy jako navzájem provázaný
sled smyslově uchopitelných různorodých prostředí, pestrou mozaiku míst, které lemují řeku.
Prostupnost je třeba chápat jako vysokou hodnotu veřejného prostoru. Hodnotu, o kterou je třeba pečovat,
ale zároveň ji nezneužívat a nevulgarizovat ve smyslu jejího dogmatického uplatňování. To znamená, že
přestože je prostor řeky z hlediska bezmotorové dopravy a rekreačního pohybu nejvýznamnější páteří města,
nemají břehy plnit pouze či přednostně funkci tranzitní komunikace, která nerespektuje, a popírá charakter
i pobytový potenciál míst na břehu. Genius loci některých míst na břehu navíc velkou měrou spočívá v tom,
že jsou ovlivněna přirozenými „překážkami“, které je třeba respektovat. Ačkoliv dnes nemusí mít přímou
vazbu na říční koryto, mohou představovat významné historické památky (např. mlýny, vodárny apod.),
cenné krajinné útvary nebo být prostorotvornými scénickými prvky. Pokud je předmětem úprav takové
místo, jehož existence je od počátku fyzicky bezpodmínečně spjata s řekou, je třeba postupovat tak, aby
nebyly porušeny charakter, význam a paměť tohoto místa. Ideální je, pokud je to fyzicky možné, „překážku“
překonat například pouze pomocí drobné pěšiny či úzkého chodníčku pro pěší pohyb a hlavní cestu vést
okolo, dále od řeky tak, aby tato situace nebyla vnímána pouze jako komplikace jinak plynulého pohybu, ale
naopak napomohla k umocněním zážitku a pochopení kontextu nivní krajiny.
Zejména v centrální části města a nejatraktivnějších částech mimo centrum, kde došlo v posledním
desetiletí k výraznému zlepšení prostupnosti prostoru řeky, nastává v současnosti problém celkového
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přetížení míst, zejména rekreační jízdou na bruslích a na kole. Z tohoto důvodu je žádoucí rozptyl zátěže
rekreačního i dopravního pohybu, dnes velmi často koncentrovaného do úzkého pásu na pobřeží, do celého
širšího prostoru řeky i navazujícího urbánního a krajinného prostředí. Toho je třeba docílit především
aktivním zlepšováním a rozšiřováním nabídky paralelních cest a propojení vedoucích souběžně s řekou,
aby tato propojení byla přirozeně výhodnější a atraktivnější především pro cyklistický pohyb, případně
pro jízdu na bruslích. Motivace k využívání paralelních bezmotorových tras odlehčí cestám na pobřeží,
umožní bezprostřední břeh využívat pro pobyt a klidnější, pěší pohyb. Zároveň pomůže aktivovat odlehlejší
potenciálně atraktivní místa v rámci dnes rekreačně opomíjených cest. Z tohoto hlediska je vhodné
vnímat cyklotrasy nejen jako dopravně infrastrukturní projekt, ale rovněž jako strategický urbanistický
nástroj, jehož vhodným trasováním může být aktivováno rozsáhlé území. Tam, kde z geomorfologických
důvodů alternativní cesta v prostoru řeky existovat nemůže, je potřebné adekvátně sdružit všechny druhy
bezmotorového pohybu v rámci trasy vedoucí v blízkosti řeky.

Ucelený systém cest
Z prostorově-krajinného hlediska Koncepce navrhuje pro optimální zajištění kontinuity prostupnosti břehů
vytvořit ucelený systém cest podél řeky, jehož páteří jsou tyto tři základní typy:
•

Nábřežní/pobřežní cesty

•

Cesty na hranici nivy/současného prostoru řeky

•

Cesty ve druhém patře

Systém cest podél řeky by neměl být přerušen katastrální hranicí hl. m. Prahy. Je třeba, aby trasy plynule
navazovaly na krajinu a cesty i za touto formální hranicí. K tomu je zapotřebí iniciovat a zintenzivnit
spolupráci se Středočeským krajem.
Nábřežní / pobřežní cesty
Jde o cesty vedoucí na rozhraní řeky (vody) a pevniny. Jsou vedeny přímo po hraně břehu nebo v jeho těsné
blízkosti. Zajišťují buď kontinuální fyzický, nebo případně kontinuální vizuální kontakt s řekou s možností
lokálních přístupů přímo k vodě v závislosti na charakteru a morfologii místa. Tyto cesty je třeba primárně
vyčleňovat pro pěší pohyb podél břehu a vytvářet v rámci nich pobytová místa. Touto cestou může být jak
nenápadná pěšina vedoucí po přírodním břehu, tak i náplavka, chodníček u vody nebo nábřežní promenáda.
Cesty na rozhraní nivy
Druhým typem cest jsou cesty vedoucí po hraně nivy nebo na hraně současného prostoru řeky. Umožňují
pohyb v místech, kde podél břehu není vhodné či možné cestu vést vůbec, častěji však vytváří alternativní
možnost pohybu podél řeky tam, kde paralelně vede i cesta pobřežní/nábřežní. Je zapotřebí zapojit cesty
na rozhraní nivy do systému jako plnohodnotné trasy pro bezmotorový pohyb podél řeky.
Cesty na rozhraní nivy nabízejí jiný prostorově–vizuální zážitek. Mohou být částečně i osvětovým
nástrojem, neboť napomáhají k obecnému uvědomění si významu říčního prostoru ve městě a k pochopení
nivní krajiny. Mají často historický význam, díky čemuž mohou být velmi atraktivní. V dobách, kdy byla niva
respektována jako přirozené rozlivové území, vedly komunikace právě tudy, a proto je podél nich rozmístěna
řada významných památek a míst. Více informací viz kapitoly 2.1.1 Niva ve městě a 2.1.2 Artikulace říční
krajiny a městského rozhraní.
Cesty ve druhém patře
Cestami ve druhém patře jsou myšleny cesty na terasách a hranách skal a kopců nad řekou. Ač se vyskytují až
za hranicí současného prostoru řeky, jsou součástí krajinných prostorů a zprostředkovávají vizuální kontakt
s řekou tím, že propojují místa výhledů na panorama řeky. Cesty jsou důležité zejména z hlediska rekreačního
pohybu, rozšiřují nabídku trávení volného času formou vycházek v příměstské krajině, které jsou Pražany
obecně oblíbeny a koncentrují se dnes jen v určitých tradičních oblastech. Alternativou pobřežní trasy jsou
pak tyto cesty převážně z hlediska pěšího pohybu, a to v místech, kde vede jediná pobřežní trasa a kde
geomorfologické podmínky předjímají jejich existenci (např. Severní kaňon Vltavy).
Téma cest ve druhém patře se netýká pouze prostoru řeky, naopak je námětem obecně platným pro
veškerou navazující krajinu podobného rázu, tj. např. svahy nad údolími. V rámci Koncepce je toto téma
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otevřeno a je iniciován vznik, případně rekultivace tohoto typu cest na území Prahy. Více informací viz
kapitoly 2.1.1 Niva ve městě a 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Doplňkové cesty
Prostupnost krajiny, která navazuje na nivní prostor, je závislá právě na četnosti a kontinuitě propojení
s prostorem řeky příčnými cestami. Velký význam mají zejména cesty ve stráních nebo podél potoků
vlévajících se do Vltavy, které spojují břehy s cestami ve druhém patře, s širším krajinným zázemím i se
sídelními celky Prahy, které paradoxně dnes nemají na první pohled s řekou žádný vztah (např. Čimice,
Hlubočepy apod.). Ústí potoka je vždy významným uzlem – křižovatkou, která plní i funkci pobytovou, je
místem zastavení. Cesta podél potoka vždy vede k řece. Tam, kde cesta chybí nebo je natolik zanedbaná,
až se stává neprostupná, je vhodné ji obnovit. Mezi nábřežními cestami a cestami na hranici nivy může
být vhodné cestní síť, která v souladu s krajinnými hodnotami a aktivitami v území plošněji zprostupní
prostor řeky, dále doplňovat a zahušťovat. Informace k tématu také viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny
a městského rozhraní.

Umělé bariéry (křehká místa)
Nepřirozenou překážkou v prostoru řeky i jejím okolí jsou pozemky a areály, které prostupnost znemožňují
fyzicky nebo formálně z důvodů majetkoprávních vztahů. Nazýváme tyto bariérové body a oblasti křehkými
místy. Je důležité snažit se formou dohody vytvořit možnost kontinuálního bezmotorového pohybu i tam, kde
je situace komplikovaná soukromým vlastnictvím. Cílem Koncepce je iniciovat jednání vedoucí k možnosti
následného odstraňování těchto překážek. Křehká místa je nutné řešit vždy s individuálním přístupem
k danému problému.
Dalším problémem jsou liniové bariéry infrastruktury, které přetínají přirozené poptávané vazby. Je
nezbytné obnovovat historické vazby mezi městem a řekou, přednostně zajistit vazby úrovňovým křížením
<
<
infrastruktury, kultivovat mimoúrovňové vazby přes komunikace, železniční trati apod.

Mobilita podél řeky – shrnutí obecných principů

<

•

Čím blíže k břehu řeky, tím vyšší požadavek na klidnější a pomalejší pohyb; nejblíže řece pobytové
aktivity.

•

Bezmotorový pohyb vždy blíže řece než motorový; v odůvodněných případech sdílení prostoru
< motorovým
<
s minimálním
provozem.

•

Motorový pohyb nikdy nesmí být blíže řece než bezmotorový.

•

Zajištění kontinuální tranzitní bezmotorové prostupnosti přímo v těsné blízkosti řeky je nutné v případě,
pokud to jinde mezi řekou a druhým patrem není prostorově možné nebo je to s ohledem na místní
podmínky vhodné.

<

<

<
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Návrh uceleného
systému cest
přístupnosti
a prostupnosti břehů
Schéma zobrazuje cílový stav cestní sítě (nerozlišuje cesty stávající,
transformované, nově budované). Páteřní cesty jsou významnými trasami
v rámci celoměstského kontextu, umožňují využití různými druhy pohybu,
jsou to kontinuální trasy vhodné i pro tranzitní pohyb.

páteřní bezmotorové trasy
doplňkové bezmotorové trasy
bariérové křížení tras
přívoz
vstupy do prostoru řeky
významné vstupy do prostoru řeky
parkoviště (stávající | návrh)
ekobus
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Rekreační bezmotorový
pohyb podél řeky a sportovní
aktivity vázané na řeku
Trávení volného času na břehu řeky se pohybuje od čistého vnímání samotného místa, odpočinku přes
pasivní či aktivní pobyt až po využívání různých forem tematizace místa. Rekreace na březích řeky má
statický i dynamický charakter, lokalizovaný do konkrétních míst nebo kontinuální souvisle v delším úseku.

Typy rekreačního bezmotorového pohybu podél řeky
Kontinuální systém cest podél břehu je využíván jak pro dopravu, tak k rekreaci. Účelem rekreačního pohybu
není pouhá potřeba dostat se „odněkud někam“, ale již samotná cesta je cílem. Smyslem rekreačního pohybu
je buď sportovní výkon, nebo procházka, zážitek. Rekreační pohyb převažuje v příměstské krajině, v jižní
a severní části Vltavy, ale má opodstatnění i v centru, například jako pěší pohyb v rámci nadregionálně
významných reprezentativních promenád. Rekreační pohyb s sebou přináší i nároky na atraktivitu prostředí
a pobytovost břehů.
Cestní síť by především v rekreačních oblastech měla primárně fungovat multimodálně s cílem vytvořit
sdílený prostor a umožnit pohodlné využití jedné cesty různými způsoby. Kritéria uspořádání různých typů
pohybu jsou stanovena v předchozí kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility
podél řeky. Jednotlivé způsoby pohybu však mají i svá specifika a své potřeby, které by měly být při návrhu
cest zohledněny. Některé jsou natolik náročné na kvalitu povrchu a šířku prostoru, že je mnohdy vhodné
(z hlediska prostoru a lokálních podmínek) vytvářet samostatné stezky, nebo materiálově odlišné paralelní
přidružené pásy (např. pro hipotrasy a inline trasy).
Detailní informace k obecným principům navrhování cest a o možnostech uspořádání uličního profilu či
o možnostech pojednání povrchů jsou řešeny ve zpracovávaném Manuálu tvorby veřejných prostranství (KVP
IPR Praha 2014)
Pěšky k řece a podél řeky
Základním způsobem pohybu je chůze a s ní spojené vnímání přirozeného měřítka prostředí, krajiny, okolí
a detailu místa. Pěší pohyb je primárně spojen s menšími vzdálenostmi a s pobytovým využitím míst. Pěší
pohyb umožňuje kontaktní způsob užívání prostředí: zastavení se, posezení, přístup k řece – přímý kontakt
s řekou, relaxaci a vnímání detailu prostředí.
Chůze je nejsvobodnějším způsobem pohybu. Neklade vysoké nároky na povrch a šířku cesty. Obecně
je pro komfortní užívání třeba eliminovat veškeré bariéry bránící plynulému pohybu a opatřit místa
zastavení odpovídajícím pobytovým vybavením, tzn. především sedacími prvky (lavička, balvan, schod
apod.), případně dalšími vhodnými prvky mobiliáře. Odpočinková místa je nutno vždy navrhovat s ohledem
na lokální charakter území a v souladu s celkovým konceptem identity území. Významným místem zastavení
z hlediska rekreačního pěšího pohybu je ústí potoka nebo vyhlídka. Více informací k tématu potoků a vyhlídek
viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Většina obecných principů ve vztahu k pěší mobilitě je popsána v kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost
břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Rekreační běh
Běhat se dá, podobně jako chodit pěšky, téměř všude. Nároky na úpravu cest jsou v zásadě shodné s požadavky
na pěší cesty. Ideální je běhat v klidném neprašném prostředí, nikoli bezprostředně podél vytížené
automobilové komunikace. Z hlediska zatraktivnění území pro sportovní a rekreační běžce je vhodné
sdružovat cesty do okruhů. Potenciál vytvoření několika běžeckých okruhů, dělených podle obtížnosti
(běh po rovině / trail do kopců, krátká/dlouhá vzdálenost), je zejména v rekreačních oblastech (Severní
příměstský park a příměstský park Údolí Berounky). Pro lepší orientaci uživatelů je možné tyto trasy citlivě
vybavovat značkami informujícími o délce tras. Kilometráž lze decentním způsobem v rámci trasy vyznačit
pomocí integrovaného systému značení v souladu s vizuálním stylem příměstského parku (např. patník /
jednoduchá grafická značka po 500 metrech, vhodně vysázené stromořadí apod.) Dále je vhodné běžecké
okruhy zanést do informačního systému území formou map a mobilních aplikací.
Jízda na kole
Jízda na kole je rovněž základním způsobem pohybu, který svou frekvencí v mnoha úsecích převyšuje pěší
provoz. Význam cyklistického provozu je dopravní i rekreační, a to celoměstský až nadregionální. Kromě
vlastního zpřístupnění břehů řeky hraje z dopravního i rekreačního hlediska klíčovou roli tranzitní průjezd.
Podél levého i pravého břehu vedou pražské páteřní cyklotrasy, potažmo páteřní trasy pro bezmotorový pohyb.
Levobřežní páteřní cyklotrasa nese označení „A 1“, pravobřežní a nejvytíženější pražská cyklotrasa označení
„A 2“. Fenomén cyklotras by měl být vnímán – jak už bylo řečeno v kapitole 2.1.4 Přístupnost a prostupnost
břehů; obecné principy mobility podél řeky – rovněž jako iniciační nástroj s významným dopadem na širší
území. Vedení cyklotras by mělo být v souladu s obecnými principy mobility podél břehu (viz kapitola 2.1.4
Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky).
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Jízda na bruslích
Tam, kde jsou příhodné podmínky (rovinný terén, delší trasy, napojení na okolní strukturu města), hraje
významnou rekreační roli jízda na bruslích. V současné době jde zejména o cyklotrasy s živičným povrchem
v chráněném standardu, tj. s nulovým či minimálním kontaktem s automobilovou dopravou.
V sezóně bývá největší problém s kumulací velkého množství bruslařů v některých oblastech, kam mnoho
lidí přijede veřejnou dopravou či autem a následně jezdí v daném úseku tam a zpět. Předpokladem pro
zlepšení situace je navýšení délky a propojení úseků bruslařských tras s živičným povrchem v dostatečné
šířce tak, aby s propojením obou břehů vytvořil ucelený systém i s propojením se zastávkami veřejné dopravy,
případně parkovišti. Díky tomu bude možné na bruslích absolvovat atraktivnější trasy (bez nutnosti vracet se
zpět). Bruslařské dráhy mohou být atraktivní zejména v místech, kde je lze realizovat do rozsáhlých okruhů
(např. v parku Údolí Berounky, v Modřanech nebo Chuchli atd.). V samotném centru města není zřizování
drah pro inline bruslení vzhledem k charakteru místa vhodné.
Inline bruslení je nejnáročnějším pohybem z hlediska požadavků na povrch cesty – ideální je zcela
hladký povrch (živice nebo asfaltobeton). Pohyb rovněž vyžaduje dostatečnou šířku cesty a rovinatý průběh
trasy bez nebezpečných prudkých sjezdů. V místech nástupu na bruslařské trasy, tzn. především v místech
s dobrou návazností na veřejnou dopravu nebo parkoviště, je vhodné umístit jednoduchá zázemí pro bruslaře
– lavice na přezouvání, případně úložné zamykací boxy, mobiliář k protažení svalů apod. Ideální je toto
vybavení sdružovat s dalšími službami (např. s občerstvením, WC, půjčovnou).
Jízda na koni
Jízda na koni má význam zejména v centrech příměstské rekreace, kde je i součástí identity a charakteru
místa. Její lokální zohlednění a stanovení pravidel pro rekreační a sportovní jízdu na koni je tedy v území
nivy řeky potřebné. Hipostezka v krajině je cestou vhodnou i pro pěší, případně cyklistický pohyb, proto
by měla splňovat několik kritérií. Povrch a šířka stezky musí vyhovovat koňům, případně spřežením.
Vedení trasy musí snižovat riziko střetu s podněty, které plaší koně. Na trase se nacházejí úvaziště, korýtka
pro napojení koní a další drobné prvky a zázemí. Optimální je možnost jízdy na koni po samostatných
nezpevněných cestách, přidružených pruzích, podél cest zpevněných. V případě městských parků by měl
být povrch pro pohyb koní a koňských spřežení zpevněný, takže jej koně kopyty nepoškozují (klasický mlat
není vhodný, je třeba použít zpevněný mlat, případně nezpevněné cesty volnou krajinou). V centru města je
vcelku bezproblémový provoz na cestách živičných či dlážděných.
Hipostezky mají své místo především v oblasti Císařského ostrova, Stromovky a Troji, na jihu pak v oblasti
Braníka, Hodkoviček, Velké Chuchle, Radotína a Lipenců. V centru města jsou zastoupena zejména turistická
koňská spřežení, která se pohybují po vybraných ulicích, většina z nich se každý den přesouvá po vlastní ose
do centra z Císařského ostrova přes Stromovku a nábřeží Kapitána Jaroše. Z tohoto důvodu je žádoucí vytvořit
kvalitní podmínky napojení těchto stájí na celoměstský systém cest.
Běh na lyžích
V příměstských polohách podél Vltavy lze rozvíjet rovněž potenciál zimních sportů, tedy zejména běh
na lyžích, který může výjimečně v zimních měsících zastoupit i funkci dopravní. Údržba a možnost
využití běžeckých stop je samozřejmě závislá na počasí a na bohatosti sněhové nadílky. Běžecké tratě se
mohou vinout zhruba ve stopě pobřežních cest a rekreačních cest na rozhraní nivy. Případně lze uvažovat
o vybudování nezávislých okruhů, jakým je např. stávající okruh pro běžkaře u chuchelského závodiště.
Vzhledem k náročné údržbě tratí (umělé zasněžování apod.) jde pouze o sezónní a okrajový způsob využití
břehů řeky. Přesto se ale může stát jednou ze součástí budování identity území a spolupráce mezi jednotlivými
městskými částmi a provozovateli sportovních aktivit v území.

Typy rekreačních a sportovních aktivit fyzicky vázaných
na konkrétní místa u řeky a na řece
Zřízení zázemí a provozoven rekreačních aktivit (např. půjčovny sportovního vybavení apod.) nelze z pozice
Koncepce direktivně nařídit a garantovat. Koncepce si dává za cíl zmapovat současný výskyt aktivit
a potenciál jednotlivých míst a nastínit možné formy a nástroje využití tohoto potenciálu, a to zejména
v rovině iniciační.
Plovárny
Plovárny na Vltavě byly v posledních staletích vždy součástí aktivit na řece. Koupání ve Vltavě bylo
společenskou událostí a jedním z kvalitativních znaků využívání břehů řeky obyvateli města. Dnes můžeme
nalézt mnoho evropských měst, která využívají veřejný prostor řeky pro koupání. Příkladem může být koupání
v Rýnu ve švýcarské Basileji či mnohé plovoucí pontonové bazény (Badeschiff Berlin, Paříž) a podobně.
Omezení plavání na Vltavě spočívá především v nižší teplotě vody během sezóny (cca 18 °C). Řeka má
tuto stabilnější teplotu během roku kvůli výstavbě vltavské kaskády. Voda z přehrad se vypouští ze spodních
vrstev, jejichž teplota se prakticky během celého roku nemění. Dalším omezením v případě umístění
plovárny ve Vltavě je hranice vodní cesty, která by po umístění plovárny na hladinu musela být upravena.
Výrazný kvalitativní přínos pro obyvatele města by měl být pro takovou úpravu dostatečným argumentem,
v souvislosti s její výstavbou ale nesmí být narušena bezpečnost provozu na řece. Kvalita vody ve Vltavě
v Praze se zlepšuje, ale stále není pro koupání zcela optimální. Tradicí je i koupání v Berounce.
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Plovárna u řeky může být provedena různým způsobem:
•

minimální zázemí na břehu (sprcha, šatny atd.) s pohodlným vstupem do řeky, vymezení plochy určené
pro koupání znaky na vodě,

•

přístup k vodě po molu, zázemí umístěné na břehu nebo na molu, vymezení plochy určené pro koupání
znaky na vodě,

•

oddělený bazén s čistou, případně vyhřívanou vodou, eventuálně kombinovaný s druhým bazénem
s neupravovanou vodou a se vstupem do vody. Nutné vybavit větším zázemím a občerstvením.

Vodácké cesty
Jako typická vodácká cesta slouží na území Prahy zejména řeka Berounka. Vodácká cesta na Berounce dnes
končí v Dobřichovicích, případně u Blukského mlýna v Černošicích. Průměrná délka jednotlivých vodáckých
úseků mezi campy na Berounce se v současné době pohybuje v rozmezí 16–19 km. Splavnění jezu v Černošicích
a kvalitní úprava břehu v Radotíně vytvoří možnost dalšího plavebního úseku až do Radotína. V tomto smyslu
by bylo výhodné na příhodných místech vytvořit kvalitní dojezdové místo s možností vylodění a vodáckého
občerstvení, které může být součástí širokého využívání veřejností.
Sportovní loděnice
V Praze se na březích Vltavy nachází množství aktivních loděnic, veslařských klubů apod. Klubovny
a loděnice jsou novodobým fenoménem přirozeně vázaným na tok řeky, který podobně jako v historii např.
mlýny stavebně vstoupil do nivy až na dosah říčního koryta. Jsou dodnes přirozenou lokální aktivitou
a oživením břehu i v místech, vyznačujících se spíše výskytem komerčních aktivit zacílených na zahraniční
turisty (např. vodácký klub v mýtném domku na Klárově pod Mánesovým mostem).
Existenci klubů je vhodné podporovat s podmínkou, aby se pozemky, které užívají, nestaly bariérou
a zcela neznemožňovaly přístup veřejnosti k vodě (např. rozsáhlým oplocením apod.) V případě, kdy kluby
využívají veřejné pozemky, je nutné vytvořit vyvážený stav, umožňující provozování činnosti klubů a zároveň
zpřístupnění cenných míst u řeky veřejnosti.
Základní pravidla pro použití veslic na vodní cestě Vltavě v Praze v úseku Jiráskův most až dolní plavební
kanál plavební komory Praha Modřany jsou shrnuta v tzv. Desateru pro plavbu na Vltavě v Praze. Desatero je
výtahem z Řádu plavební bezpečnosti vydaným vyhláškou č. 344/1991 Sb., který určuje pravidla bezpečnosti
a zachování pořádku na vodních cestách. Desatero pravidel pro předcházení kolizních situací mezi sportovci
a motorovými plavidly v Praze vzniklo po dohodě Státní plavební správy s Českým olympijským výborem,
který zastupoval zájmy sportovních klubů, Českým svazem vodního motorismu a Sdružením pražských
plavidel.
Jednou z tradičních vodáckých akcí pořádaných v centru Prahy za účasti veřejnosti je závod „Napříč Prahou
– přes tři jezy“ (Šítkovský, Helmovský a Staroměstský). Během závodu jsou tyto jezy veřejnosti na jeden den
v roce otevřeny. Závod se s přestávkami koná již od roku 1939. Inspirovány cyklojízdami a veslařskou jízdou
po Dunaji v Budapešti se od roku 2009 jednou ročně konají tzv. pražské pádlojízdy, které umožňují zažít
Prahu z netradičního úhlu. Původním smyslem budapešťské hromadné pádlojízdy byl manifest tamějších
veslařů za navrácení městského života na břehy řeky, toho času odevzdané zejména silniční dopravě.
Půjčování pramic a šlapadel
„Lodičky“ jsou tradiční atrakcí spojenou s rekreací v historickém jádru města. Nabízí atraktivní pohled
na pražská panoramata přímo z vodní hladiny. V centru města je více společností, které půjčují malá
bezmotorová plavidla – pramice a šlapadla. Jejich nabídka je koncentrována na Slovanském ostrově,
Dětském ostrově a pod Karlovým mostem. Vizuální kultura plavidel vzhledem k exponovanému umístění
v nejhodnotnějších místech historického centra je nízká.
S ohledem na celkovou kvalitu prostředí v celoměstsky významné a exponované části prostoru řeky by
hl. m. Praha měla stanovit pravidla pro provozování a umísťování půjčoven, vzhled, kulturu a vizuální styl
zázemí půjčoven i samotných plavidel. Více informací o vodní dopravě v Praze viz kapitoly 2.1.5 Koncepce
vodní dopravy a 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
Regulace reklamy a eliminace vizuálního smogu je řešena v připravovaném Manuálu tvorby veřejných
prostranství (KVP IPR Praha 2014) dále ošetřena v zákoně č. 40/1995 Sb., O regulaci reklamy a ve vyhlášce
26/2005 Sb. hl. m. Prahy.
Výletní plavby
V rámci rekreace u řeky jsou v Praze tradičně provozované výletní plavby osobními loděmi, které jsou
provozovány několika společnostmi. V rámci Prahy existuje nabídka krátkých vyhlídkových plaveb
a zážitkových akcí na lodi a dále jsou v rámci Prahy provozovány linkové plavby. Mimopražskými výletními
cíli jsou především Slapy a Mělník. Nástupními místy osobních lodí jsou především náplavky na Rašínově
a Dvořákově nábřeží, ale i další nástupní mola. Více informací o vodní dopravě v Praze viz kapitoly 2.1.5
Koncepce vodní dopravy a 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
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Zimní bruslení
„O sobotách a nedělích se zamrzlá Vltava černala davem lidí, buď jednotlivě se prohánějících na bruslích, nebo
jenom v rodinném seskupení korzujících podél břehů. Tuto zimní pohodu si žádný z Pražáků nikdy nenechal
ujít. Setkávali se zde na ledové procházce známí, kteří se často neviděli celý rok. Matky jezdily po ledové ploše
s kočárky, otcové vozili větší mrňata na saních nebo na bobech udělaných z většího prkna, ke kterému se zespodu
přišroubovali dvoje „šlajfky“.“
(VINŠ, Ladislav. Jak se bruslilo na zamrzlé Vltavě, [online] Dostupné z: blog.idnes.cz)
Od výstavby vltavské kaskády celý tok řeky v Praze nezamrzá. Výjimkou jsou pouze její slepá ramena
a přístavy. Bruslit se tedy za silného mrazu dá např. v Podolském přístavu, v Libni, v Holešovickém přístavu
nebo na vodních plochách u Zbraslavi. Bruslení je tradičně spjato také s ostrovem Štvanice, kde do roku 2011
stával zimní stadion. I po jeho zbourání je zde pravidelně zřizováno kluziště a se zimním bruslením se počítá
i do budoucna. Podobně bývá zřizováno bruslení ve Žlutých lázních na speciální ploše, která umožňuje
bruslit, i když přímo nemrzne. V areálu je možné zapůjčit si brusle. Za ideálních podmínek, tj. při dostatečné
tloušťce ledu lze vyrazit na vlastní nebezpečí na brusle i na soutok Berounky a Vltavy.
Možnost bruslení je zapotřebí podporovat, neboť patří k přirozeným způsobům užívání prostoru řeky a je
tradiční součástí trávení volného času ve městě. U oficiálních kluzišť by mělo být automaticky zřizováno
alespoň minimální zázemí v podobě přezouvacích lavic, občerstvení, půjčovny bruslí apod.
Z hlediska nabídky možnosti bruslení lze tyto aktivity sloučit např. s provozem bazénu, který je možné
umístit na ponton u některého z nábřeží v centru města.
Potápění
Na Vltavě v Praze jsou v současnosti tři neoficiální tradiční místa, kde se lze potápět – pod vyšehradskou
skálou, pod Karlovým a Palackého mostem. Na všech těchto třech místech je pro potápěče zajištěn příznivý
vstup do vody. V některých případech je nutné z důvodu střetu s plavební drahou konzultovat potápění se
státní plavební správou. Potápění není rozšířenou aktivitou, proto v místech vstupu do vody není nutné
vytvářet žádné zázemí. Místo ale může být jednoduchou jemnou grafikou orientačně označeno, eventuálně
doplněno informací o možnostech a pravidlech potápění v místě.
Rybaření
Rybaření na Vltavě v Praze je ošetřeno zákonem 99/2004 Sb., o rybářství. Ten mimo jiné deklaruje rozdělení
Vltavy na rybářské revíry a určuje základní pravidla lovu. Doplňková pravidla jsou stanovena v rybářském
řádu Územního rybářského svazu města Prahy. Rybolov je povolen jen s platnou povolenkou. Držitel
povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky,
pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom
případně způsobí. V centru města se často pořádají sportovní rybářské akce, při kterých se uměle mezi jezy
vypouští ryby do vody a následně se loví.
Na rybaření se váže problém požadavku rybářů na příjezd automobilem přímo na místo rybaření, což
na mnoha místech z technických důvodů či z důvodu ochrany nivní krajiny a veřejného prostoru není možné
připustit. V souvislosti s tímto požadavkem je zapotřebí obecně pro všechny aktivity stanovit pravidla pro
dostupnost břehů individuální automobilovou dopravou bez nutnosti zřizování trvalých stání.
Obecně je žádoucí rybaření ve městě podporovat, neboť přirozeně patří k životu řeky. Je ho nicméně
zapotřebí vnímat jako aktivitu ve veřejném prostoru, to znamená, že nesmí žádným způsobem vytvářet
privatizaci veřejného prostoru ani ho jakkoli zatěžovat negativními doprovodnými jevy.
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Schéma tras
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bezmotorového pohybu
Návrhové schéma rozvíjí výkres uceleného systému cest přístupnosti
a prostupnosti břehů. Ukazuje, které cesty je vhodné optimalizovat pro
určitý druh pohybu. Barva určuje převažující (maximální) rekreační zátěž
a v souvislosti s tím i charakter a kvalitu cesty - nesmí být vyloučeno např.
inline trasu využívat i jiným způsobem pohybu. Vedení tras je přibližné,
přesné trasování bude předmětem navazujících dokumentací.
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Koncepce vodní dopravy
Současný stav vodní dopravy v Praze
Vodní doprava je na území Prahy realizována po vodních cestách Vltavy, splavné od Třebenic po soutok
s Labem, a Berounky, splavné od přístavu Radotín po soutok s Vltavou. Vltava je v Praze splavná v celém
úseku procházejícím územím města severojižním směrem. Vltavská vodní cesta u Mělníka navazuje
na labskou vodní cestu. Praha je tak prostřednictvím vltavské a labské vodní cesty napojena v Německu
sítí průplavů a kanálů na evropské vodní cesty s přímým spojením na námořní přístavy Štětín, Rotterdam,
Brémy, Antverpy, Marseille (ve výhledu) i na přístav Konstanta (průplav Rýn–Mohan–Dunaj).

Vodní cesta
Vltava tvoří významnou vodní cestu na území České republiky. Celková délka řeky Vltavy je 430 km.
Dolní Vltava, ve smyslu vodní cesty, je dolní tok řeky Vltavy od hráze Slapské přehrady po soutok s řekou
Labe u Mělníka. Úsek splavný pro velké lodě končí pod hrází Slapské přehrady u Třebenic v ř. km 92,2.
Nad hrází slapské přehrady pak začíná 148 km dlouhá Středovltavská vodní cesta, splavná mimo 3
úseky pro plavidla kategorie I. až do Českých Budějovic. Dolní Vltava je v celé délce od soutoku s Labem
po hráz Slapské přehrady vodní cestou mezinárodního významu E20-06. Tvoří odbočku vodní magistrály
E 20 (Severní moře – Hamburk – Mělník – Pardubice – Přerov – Dunaj) dle Evropské dohody o hlavních
vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN). Jde o spolehlivou a kvalitní vodní cestu
českou legislativou zařazenou do IV. kategorie dle mezinárodní klasifikace vodních cest. V celé délce je
splavná pro lodě nebo tlačné soupravy maximálních rozměrů 110 x 10,6 metrů při ponoru 1,8 metru, přičemž
v úseku nad Prahou je povolena i maximální šířka 11,5 metrů a v úseku pod Prahou (od přístavu Holešovice)
za vhodných podmínek maximální délka 137,5 metrů. Dolní Vltava je vodní cestou s dostatečně širokou
plavební dráhou a celoročně zajištěným ponorem, která navíc v zimě prakticky nezamrzá, díky odpouštění
teplotně stabilizované vody z hloubek přehrad vltavské kaskády. Jednolodní plavební dráha se vyskytuje
pouze při vjezdech do plavebních komor a v laterálních průplavech před plavebními komorami Podbaba
a Hořín. Na území hlavního města Prahy tvoří Vltava kanalizovaný tok se soustavou pevných a pohyblivých
jezů s plavebními komorami (Modřany, Smíchov, Mánes, Štvanice a Podbaba). V Praze se nacházejí přístavy
Holešovice, Libeň, Smíchov, Radotín, přístav Podolí pro malá plavidla, významné přístaviště osobní vodní
dopravy mezi Palackého a Jiráskovým mostem na Rašínově nábřeží a na Dvořákově nábřeží.
Vltava je v Praze využívána pro osobní i nákladní dopravu, vodní sporty i rekreačně. Osobní vodní dopravě
slouží na území Prahy také přívozy přes Vltavu provozované v systému Pražské integrované dopravy.

Legislativní rámec
Vodní cesta je ze zákona o vodách veřejným prostranstvím, resp. prostranstvím, které smí používat bez
povolení každý, přičemž nesmí porušovat chráněná práva jiných. Práva účastníků provozu na vodních
cestách jsou chráněna zákonem o vnitrozemské plavbě.
V širším kontextu je potřebné chápat legislativní rámec jako stabilizační nástroj, který je výsledkem
společenského konsenzu za daných podmínek, v dané době a daném místě. Obdobně jako společnost se
vyvíjejí i pravidla, které sama deklaruje a podle kterých se dále vyvíjí. Z tohoto pohledu je možné chápat
legislativní rámec jako výhledově a nevyhnutně modifikovatelný.
Následující výčet legislativního zázemí v této kapitole je pohledem jenom jedné zájmové strany, kterých
se pochopitelně nachází v prostoru řeky vícero a které jsou zakotveny na různých úrovních (např. evropská
legislativa a úmluvy, státní legislativa – např. ochrana krajiny, samosprávní legislativa – např. územní
plánování, městské vyhlášky). Mimo legislativně formulovaná pravidla jsou na řece i mnohé další, které
mají například zvykový charakter nebo jsou výsledkem současného stavu společnosti a životního stylu.
Z výše uvedeného vyplývá nutnost dosáhnout konsenzu a vyvážení vztahů, zájmů a příležitostí na řece.
Konsenzus je nutné hledat v otevřené diskuzi, kterou chce i tato Koncepce otevřít. V době realizace jednotlivých
projektů je nutné zohledňovat požadavky platných nadřazených dokumentů.
Úsek Vltavy procházející Prahou je součásti vltavské vodní cesty dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která je zařazená do nejvyšší kategorie vodních cest – dopravně
významných využívaných vodních cest. Parametry vodní cesty v ČR stanoví zákon č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, a prováděcí vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu
v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí v platném znění.
Tato vodní cesta je dále ve smyslu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 661/2010/EU, o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, součástí transevropské dopravní sítě TEN-T jako
nedílné součásti IV. transevropského multimodálního dopravního koridoru. Vnitrozemské vodní cesty, které
jsou součásti sítě TET-T musí odpovídat minimálním technickým požadavkům pro třídu IV vodních cest,
tj. umožňovat průjezd plavidla nebo tlačného soulodí o délce až 85 m a šířce 9,5 m. Vltavská vodní cesta je
dle vyhlášky č. 222/1995 Sb. k zákonu o vnitrozemské plavbě vodní cestou IV. třídy. Dle přílohy č. 1 zákona
o vnitrozemské plavbě jsou součásti vodní cesty i pobřežní obslužné cesty vodního toku, břehové úpravy,
nábřežní zdi a vyvazovací zařízení či velíny a jiná zařízení a objekty sloužící bezprostředně k provozu vodní
cesty nebo jejich součástí.

KVP | IPR

2014

2
1
5

88

Návrh
Celoměstská témata
Koncepce vodní dopravy

Vodní cesta využívaná na Vltavě (E20-06) v úseku Mělník (soutok s Labem) – Praha – Třebenice je součástí
koridoru vodní dopravy dle Politiky územního rozvoje ČR.
Návrhové parametry se řídí klasifikací evropských vodních cest a dohodou AGN. Pro předmětný úsek Vltavy
jsou dány třídou Va, resp. výhledově Vb. Dohoda AGN stanovuje pouze minimální požadavky na rozměry
plavidla; definice minimálních parametrů plavební dráhy a plavebních objektů vodních cest je předmětem
národní legislativy a takto definované parametry jsou závazné pro nově budované nebo rekonstruované
vodní cesty.
Skutečné parametry (stávající) vodních cest stanovuje vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává
Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské federativní republiky,
a podle ní je Státní plavební správa oprávněna měnit takto definované parametry formou výjimek.

Přístavy
Přístav Holešovice je ochranným a obchodním přístavem. Nachází se na levém břehu Vltavy mezi říčním
km 47,5 až 48,5. Přístav patří do kategorie E podle dohody AGN. Jednou z důležitých podmínek vyplývajících
z uvedeného zařazení je kapacita alespoň 0,5 milionu tun za rok, kterou přístav splňuje. Některé z dalších
podmínek pro přístavy kategorie E (prostor pro rozvoj přístavní zóny, silniční a železniční napojení na hlavní
dopravní trasy evropského významu dle dohod AGR, AGC a AGTC) však budou pro přístav Holešovice
za současné situace, kdy byl původní rozsah přístavu zredukován ve prospěch komerční bytové výstavby,
těžko splnitelné.
Přístavní funkce jsou soustředěny v severní části příbřežní plochy stávajícího přístavu. V současnosti
je přístavní území v západní části přístavu vymezeno pouze pozemkem 2356/1 k. ú. Holešovice. Oddělení
pozemku v západní části přístavu bylo způsobeno výstavbou bytového komplexu „Prague Marina“. Zahájením
výstavby v přístavu Holešovice došlo i ke zredukování vlečky – přístav Holešovice. Vlečka zůstala zachována
pouze ve vazbě na území koncentrované přístavní činnosti. Další výstavbou v přilehlé části území Holešovic
– Mlýny a pekárny, Celnice, Ferona bylo zrušeno i zaústění vlečky k původním uživatelům těchto areálů.
V důsledku povodně v roce 2002 bylo zrušeno kontejnerové překladiště ve východní části přístavu. Plocha
pro případné kontejnery je rovněž umístěna do severní části přístavního území.
V čele přístavního bazénu je zachováno zařízení lodního výtahu.
Přístav Smíchov je ochranným a obchodním přístavem. Nachází se v prostoru vymezeném ostrovem Císařská
louka a levým břehem Vltavy v říčním km 55,5 až 57,0 ve střední části Smíchova. Přístav je napojen na silniční
síť dvěma vjezdy na ul. Strakonickou. Napojení přístavního bazénu na říční koryto pro plavidla je od severu
v říčním km 55,5. Západní pozemní část přístavu tvoří přístavní nakládací rampa s vyvazovacími prvky
podél hrany bazénu, manipulační plochy, zpevněné plochy složiště materiálu, zde je občasně situováno
tankovací místo. U východního břehu přístavního bazénu se nacházejí přístavní dalby a čekací stání pro
plavidla. Velká část areálu přístavu je využita pro stání malých plavidel a plovoucích zařízení (hausbóty).
Přístav Radotín je obchodním přístavem a nachází se u levého břehu Berounky západně od soutoku Berounky
s řekou Vltavou. Přístav je dopravně napojen na ul. Výpadovou. Areál přístavu je vybaven provozní budovou,
zpevněnými plochami složiště materiálu, manipulačními plochami, jeřábovou dráhou, portálovým jeřábem
s drapákem, skluzovým zařízením, vyvazovacími zařízeními pro lodě, které jsou zčásti vně areálu přístavu.
Přístav Libeň se nachází u pravého vltavského břehu, vjezd do přístavního bazénu je v říčním km 47,6.
Přístav Libeň je na komunikační síť napojen u Libeňského mostu. V prostoru přístavního bazénu se nacházejí
vyvazovací prvky. V současné době je přístav Libeň využíván pro vodní dopravu pouze minimálně, v roce
2010 zde nebyly žádné substráty přepraveny.
Přístav Podolí slouží pro malá plavidla. Přístavní bazén má kapacitu cca pro 100 malých lodí, zahrnuje
úvaziště, disponuje malým lodním výtahem pro vyzdvižení lodě do 5 tun. U přístavního bazénu jsou objekty,
které využívá Český yacht klub Praha.

Osobní vodní doprava
Osobní vodní doprava má v Praze převážně rekreační charakter v podobě vyhlídkových plaveb převážně
pro návštěvníky města. Aktivity soukromých provozovatelů jsou logicky soustředěny v centru města, kde
má dnes dle údajů Státní plavební správy své stání cca 50 osobních lodí, z toho 40 v nejatraktivnější části
– v Helmovské zdrži (zdrž mezi Helmovským jezem / PK Štvanice a Staroměstským jezem). Největšími
provozovateli osobní vodní dopravy na území hlavního města jsou Pražská paroplavební společnost, a. s.,
(PPS, a. s.) a Evropská vodní doprava, s. r. o., (EVD, s. r. o.), mimo ně působí v Praze řada dalších menších
soukromých společností (Lodní společnost Bohemia, s. r. o., Přístav Praha, s. r. o., VZK, s. r. o., Pražské
Benátky, s. r. o. a jiné).
Historie osobní vodní dopravy po Vltavě v Praze sahá až do 19. století. Prvním provozovatelem osobní
vodní dopravy v Praze byla Pražská paroplavební společnost, a. s. (PPS), která vznikla již v roce 1865. Tato
společnost poskytuje své služby v Praze i mimo ni dodnes.
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Jednotlivé soukromé společnosti nabízí v sezóně linkové plavby Praha–Slapy, Praha–Mělník a Praha–
Troja. Během celého roku jsou dále pořádány okružní plavby převážně v centru města (v úseku mezi
vyšehradskou skálou a plavební komorou Štvanice).

Nákladní vodní doprava
K překládce zboží se v Praze využívají především přístavy Holešovice, Smíchov a Radotín. Přístav Libeň
v současné době není pro nákladní vodní dopravu využíván. Pro nákladní vodní dopravu a další činnosti s ní
související jsou dále u řeky příležitostně mimo přístavní areály využívána i překladiště např. na levém břehu
Vltavy v Holešovicích mezi provizorním tramvajovým mostem a mostem Barikádníků, dále na pravém břehu
Vltavy u areálu betonárky na Maninách. Původní překladiště u čistírny odpadních vod v Podbabě na pravém
břehu plavebního kanálu pod plavební komorou Podbaba je v současné době příležitostně využíváno
k opravám osobních lodí.
Nákladní vodní dopravu po Vltavě na území města uskutečňují domácí a zahraniční provozovatelé. Mezi
největší provozovatele vnitrostátní i zahraniční přepravy hromadných substrátů, těžkých kusů, kontejnerů
apod. patří Evropská vodní doprava, s. r. o.
Objem přepraveného zboží plavebními komorami v Praze, s výjimkou plavební komory v Podbabě,
tj. plavebními komorami Štvanice, Smíchov, Mánes, Modřany zaznamenal v poslední dekádě významný
pokles. S posílením nákladní plavby a její infrastruktury se počítá ve strategických dokumentech Ministerstva
dopravy (Dopravní sektorová strategie, 2013), zejména s rozšířením přístavu Radotín a jeho funkcí pro
nákladní plavbu a ochrannou funkci. Ve strategických dokumentech (např. Strategie hl. m. Prahy pro oblast
logistiky, URM, 2007) se nepočítá s výrazným posílením úlohy nákladní vodní dopravy v celoměstském
systému v rámci city logistiky.
Nákladní plavba může být využita i pro odlehčení nákladní dopravy v centru města. V tomto smyslu byla
v rámci rekonstrukce vzduchotechnických zařízení Národního divadla provedena příprava pro dopravu kulis
lodní dopravou.

Přívozy
Osobní vodní dopravě slouží na území hl. m. Prahy také přívozy přes Vltavu. Dva z nich jsou na severu
města. Severnější přívoz (linka P1) propojuje Sedlec a Zámky. Jižnější přívoz (linka P2) propojuje Podhoří
s levým břehem Vltavy u vyústění Šáreckého údolí. Třetí přívoz (linka P3) v Praze propojuje oblast a jižní
část Smíchova s pravým břehem Vltavy u Žlutých lázní (Lihovar – Veslařský ostrov). Přívoz P6 Lahovičky
– Nádraží Modřany zajišťuje spojení vltavských břehů poblíž ústí Berounky. Tím nabízí především rychlé
spojení z osídleného modřanského břehu na přírodnější levý břeh. Tyto přívozy jsou v provozu celoročně.
Dále je pouze v sezónním období (duben–říjen) provozován přívoz spojující severní cíp ostrova Císařská
louka s oběma vltavskými břehy, P5 Kotevní – Císařská louka – Výtoň. Přívozy fungují dle jízdního řádu
s omezeními při zvýšené hladině Vltavy na základě plavební vyhlášky nebo při zhoršení podmínek
přístupnosti přístavišť, případně při jiných nepříznivých přírodních podmínkách.

Půjčovny pramic a šlapadel
V centru města je vícero společností, které půjčují malá bezmotorová plavidla jako pramice a šlapadla. Jejich
nabídka je koncentrována v centru města na Slovanském ostrově, Dětském ostrově a pod Karlovým mostem.
Jejich pohyb v úseku mezi smíchovskou a štvanickou komorou je často kolizní s většími vyhlídkovými
loděmi (zákazníci nedodržují pravidla o provozu na řece a poloze plavební dráhy) a vizuální kultura plavidel
je nízká.

Koncepce vodní dopravy
Úpravy vodní cesty
Po analýze připravovaných záměrů na tocích Vltavy a Berounky doporučujeme podporovat vybrané záměry,
které většinou připravují státní instituce jako Povodí Vltavy, s. p., a Ředitelství vodních cest ČR a které
popisujeme v následujícím textu.
Je v zájmu města sledovat investice státních správců vodního toku (Povodí Vltavy, s. p., Ministerstvo
dopravy, Ředitelství vodních cest ČR). Tyto investice je nutné koordinovat se širší koncepcí daného území,
sdružovat je s jinými investicemi a záměry z důvodu vyšší výsledné efektivity a kvality, a tím je využívat
jako příležitosti k všestrannému rozvoji města a příměstské krajiny.
Ministerstvo dopravy vypracovalo Dopravní sektorové strategie, které sumarizují funkčnost vodní cesty
v jednotlivých úsecích a nastiňují etapizaci jejího dalšího rozvoje.
Dle plánů Ředitelství vodních cest ČR (např. splavnění Berounky), Povodí Vltavy (rozšíření koryta Vltavy
pod modřanským jezem), respektive dalších participujících subjektů, je plánovaná postupná modernizace
a rozšiřování vltavské vodní cesty.
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Ředitelství vodních cest ČR (ŘVCČR) je dále iniciátorem záměru zvýšit přípustný ponor, tedy připravit
prohloubení současné plavební dráhy se zabezpečením podjezdných výšek na vltavské vodní cestě a tím
zlepšit provozní parametry plavby. V těchto plánech je i úprava parametrů laterálního kanálu v Troji. Hlavní
město Praha musí být v těchto projektech aktivním partnerem, zejména z hlediska zajištění prioritního
zájmu města na kvalitě prostoru řeky jako celoměstsky významného veřejného prostoru. Při těchto úpravách
je nutné prioritně zachovat a posilovat urbanistické a kulturně-historické fenomény, nikoli pouze uplatňovat
technicistní přístup.
Na řece Berounce existuje záměr splavnění z Prahy do Berouna, který popisuje Generel splavnění řeky
Berounky z Prahy do Berouna pro I. plavební třídu (ŘVCČR). Při dodržení minimálního poloměru zakřivení
plavební dráhy pro klasifikační třídu I (R = 400 m) vede navržená plavební dráha mezi Černošicemi
a Radotínem mimo koryto řeky. Výstavba navrhovaných plavebních stupňů (jez Radotín, PK Lipence) způsobí
zvýšení hladiny v řece. Tím by došlo ke zvýšení hladiny podzemních vod v důsledku čehož nelze vyloučit
zamokření okolních pozemků. V důsledku splavnění by zanikly proudné úseky řeky (vzdutí by sahalo
od jezu k jezu) a značně by se zpomalilo proudění v řece. Taková situace má potenciálně významný vliv
na ichtyofaunu a další vodní živočichy. V budoucnu by nicméně měl být záměr spočívající v kultivaci kvality
prostoru řeky Berounky na území HMP jako celoměstsky významného veřejného prostoru především jako
oblasti krajinných a ekologických hodnot koordinován s prioritními zájmy města. Tento záměr pokládáme
za diskutabilní. Jak vyplývá z uvedené Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy, prioritou je
zprovoznit a vybavit vodní cestu na Labi a Vltavě a až následně je potřebné ji rozvíjet na dalších vodních
tocích. Jak se uvádí v dokumentu, návratnost investice a využitelnost případné vodní cesty pro rekreační
plavbu, jak je navržena Generelem splavnění Berounky, není jednoznačně prokázán.
Bylo by vhodné znovu a komplexně vyhodnotit a upřesnit rozsah rekreační vodní dopravní cesty na řece
Berounce – od nejvyšších úrovní (EU, MD ČR) po místní (městské části). Zvážit na jedné straně právní
komplikace a související potenciální zdržení při realizaci opatření nutných v CHKO Český kras výše po toku
(nutná výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. – obdobná výjimka uplatňována např. pro dálnici D8), zátěže
vyplývající ze vzdutí hladiny, skutečné finanční náklady a jejich odůvodnitelnost při čerpání z fondů EU
a na druhé straně skutečné celkové potřeby a benefity, které splavnění přinese. Vyhodnotit, zda celkový
přínos pro území na lokální i nadregionální úrovni odpovídá množství, nákladům a vedlejším efektům
podmiňujících opatření. Rekreační plavba není jediným způsobem rekreačního využití toku.
Na komplexnost této problematiky reaguje i aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, 12/2013:
„Její (vodní cesty na Berounce) upřesnění představuje komplexní náročnou problematiku, vyžadující
podrobné analýzy možných dopadů do okolního území, které nelze na úrovni ZÚR dostatečně postihnout a
vyřešit. Z uvedeného důvodu jsou aktualizací č. 1 ZÚR hl. m. Prahy doplněny podmínky pro následné rozhodování
o změnách v území v podkapitole 5.4 o bod b) respektování funkce nadregionálního biokoridoru NRBK K 56
Berounka a úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci v podkapitole 5.4 doplněny o upřesnění
bodu b) upřesnit rozsah a funkce přístavů na území města a vymezit vybraná přístaviště pro osobní lodní
dopravu při zohlednění kapacity vodní dopravní cesty a dále jsou doplněny o bod c) upřesnit vymezení vodní
dopravní cesty na řece Berounce.“
(Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, Aktualizace č. 1, Příloha odůvodnění č. 1)

Jezy a plavební komory
Součástí vltavské vodní cesty jsou plavební komory (PK) Podbaba, Štvanice, Smíchov, Modřany, v omezeném
rozsahu využití i komora Mánes.
PK a jez Radotín
Ředitelství vodních cest ČR sleduje záměr vybudovat jez a plavební komoru Radotín na Berounce, a to
v souvislosti s řešením splavnosti Berounky. Jak je již popsáno výše, tato stavba, která je součásti projektu
splavnění Berounky, je diskutabilní.
PK Smíchov (PK Praha – Staré Město)
Turistické a vyhlídkové plavby organizované z přístavišť v centru města z velké části vytěžují kapacitu
PK Smíchov a omezují další využití vltavské vodní cesty. Nový územní plán proto prověří záměr výstavby
paralelní plavební komory Smíchov (ŘVC ČR), která by řešila nedostačující kapacitu vodní cesty. Současná PK
Smíchov je nedostatečná i svou kapacitou vzhledem k sousedním PK Modřany a Štvanice, které jsou tvořeny
systémem dvou komor. Nová PK bude sloužit standardně malým plavidlům. Původní komora bude sloužit
osobním lodím. Dostavbou se tak vyřeší organizační problémy, kdy malé lodě a plavidla musí vzhledem
k přednosti osobních lodí dlouho čekat, navíc jsou jimi ohrožována ve stísněných prostorách stávající komory.
Vzhledem k výjimečnosti místa je nutné, aby po celou dobu projekčních prací a realizace byl do procesu
zapojen kvalitní architekt s odpovídajícími referencemi a IPR Praha jako koncepční pracoviště města.
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Protipovodňová opatření
Další série opatření souvisí s protipovodňovou ochranou a zlepšením průtoku koryta řeky při povodni:
Lipanský (Lipenecký) potok v trase paleokoryta Berounky, odtěžení výkopku a (znovu) zapojení údolnice
mezi dolními Černošicemi a Radotínem; rozšíření koryta Vltavy pod modřanským jezem; zkapacitnění
propustků pod Strakonickou ul. u dostihového závodiště a úprava koryta Vrutice; zprůtočnění Chuchelského
závodiště v době povodňového stavu (umožnit odchod vod) a další kompenzační opatření v souvislosti
se stavbou NÚČOV (v době dokončování Koncepce bylo vypracováno Hydraulické posouzení optimalizace
návrhu technických opatření pro NÚČOV).

Sportovní zařízení
V Troji se uvažuje o rozšíření stávajícího vodáckého kanálu. Stavba tohoto typu má velký potenciál pro rozvoj
oblasti nábřeží Troje, ale i v širším měřítku dobře poslouží k reprezentaci Prahy (možnost mezinárodních
soutěží). Je potřebné předejít situacím, kdy vznikají kolizní územní rozhodnutí, která v budoucnu můžou
ohrozit nebo výrazně zkomplikovat realizaci tohoto záměru.

Přístavy a přístaviště
Přístavy jsou nedílnou součásti města. Jejich specifický charakter a různorodé měřítko může obohatit jeho
veřejný prostor. Navrhujeme, aby se stávající přístavy ve větší míře zpřístupnily a zapojily do sítě veřejných
prostranství. Otevřením areálů se zvýší prostupnost velkých území, která jsou dnes izolována vůči organismu
města. Vzhledem k tomu, že často jde o soukromé nebo dlouhodobě pronajaté pozemky, je realizace tohoto
záměru otázkou dohody a je zapotřebí, aby město iniciovalo příslušná jednání s vlastníky a nájemci vedoucí
k naplnění výše uvedeného cíle.
Při této příležitosti lze jako příklad uvést již probíhající projekty, jako je například Connecting Citizen
Ports 21 (CCP 21), kde pracovní skupina velkých evropských přístavů hledá mimo jiné cesty, jak propojit
velké neprostupné oblasti přístavů se strukturou města. Aktivní a smysluplné propojení dnes uzavřených
a monofunkčních areálů vyžaduje symbiózu a víceúčelovost využití ploch přístavů pro pobytovou i logistickou
funkci.
Hlavní myšlenkou projektu je kombinovat aktivity přístavů s funkcí (polo-) veřejných prostranství, což
legitimizuje přístavní aktivity v blízkosti center měst. Umístění přístavů v blízkosti center měst má, na rozdíl
od jejich odsunutí na periferii, ekonomický přínos, zvyšuje mobilitu a zlepšuje „modal split“ ve struktuře
města.
Holešovice
Přístav Holešovice bude i nadále ochranným a obchodním přístavem, se zachováním všech přístavních
funkcí s významem pro nákladní vodní dopravu v Praze. V přístavu bude zachováno rovněž potřebné servisní
zázemí včetně lodního výtahu v čele přístavního bazénu. Pozitivní je, že přístav má napojení na železniční
dopravu, a to železniční stanici Praha-Holešovice. Přístav Holešovice umožňuje překládací relace voda–
silnice, voda–železnice. Může tak zásobovat hlavně centrální oblasti Prahy, resp. prostřednictvím Městského
okruhu severní oblasti Prahy.
Smíchov
Přístav Smíchov je vymezen pro sportovní, ochrannou a obchodní funkci. Navrhujeme vymezit menší
části prostoru obchodní a nákladní funkci přístavu pro lokální využití (zásobování blízkých provozoven
a výstavby, odvoz odpadů apod.), ostatní plochy na břehu navrhujeme změnit do podoby otevřených
nábřežních promenád s variabilním využitím.
Redukovaná plocha obchodního přístavu bude, vzhledem k bezpečnostním požadavkům, nadále pro
veřejnost uzavřena. Ačkoli zahraniční příklady ukazují (viz výše), že ani takováto bezpečnostní opatření
nejsou nevyhnutelně nutná a lze je omezit na vhodnou denní dobu (například o víkendech může být přístavní
hrana přístupná). Podél obchodního přístavu, mezi uzavřenou plochou a terénní hranou ul. Strakonické,
bude otevřený veřejný průchod a průjezd pro cyklisty promenádního charakteru. Přesné vymezení uzavřené
plochy přístaviště musí být koordinováno ve studii celého transformačního území lokality smíchovského
přístavu.
Ochrannou funkci přístavu při povodních a v zimním období bude plnit východní strana přístavního
bazénu u „dalbových“ stání. Západní strana bude i vzhledem k uvažované zástavbě převážně volná. V části
západní hrany přístavu a na jižním konci přístavního bazénu je možné zřídit přístavní mola sloužící
k uvazování malých plavidel a hausbótů.
V rámci uzavřené části přístavní hrany bude možnost umístit zařízení pro čerpání pohonných hmot pro
malá plavidla.
Nový přístav Radotín
Přístav Radotín by měl být vymezen tak, aby mohl plnit obchodní i ochrannou funkci a disponoval prostorem
pro malá plavidla. Věříme, že lze skloubit požadavky vyplývající z ochranné funkce přístavu (mj. i povodňový
val) s protichůdnými požadavky na plynulý a bezkolizní průchod velkých vod bez negativních efektů
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na stávající protipovodňová ochranná opatření okolních sídel a s požadavky na urbanistické zapojení
do kontextu místa nejen splněním přístupnosti a prostupnosti břehů, ale i adekvátním vybavením pro okolní
aktivity.
Z tohoto důvodu je nutné se úkolem zabývat šířeji a komplexněji než pouze z účelového hlediska dopravní
infrastruktury. Pokud nebude řešení tohoto úkolu transdisciplinárně koordinováno, stane se zdrojem
budoucích konfliktů a investice nebude efektivně využita.
Varianty řešení je nutné pečlivě posuzovat ze všech jmenovaných hledisek. Dobrou inspirací mohou být
současné evropské trendy v řešení vnitrozemských přístavů (viz výše).
Mariny a městská přístaviště
Pro malá plavidla by měl sloužit zejména nový přístav v Libni, dále stávající přístavy Libeň, Smíchov,
Podolí, výhledově i nový přístav v Radotíně. Tuto nabídku navrhujeme rozšířit o dvě mariny (Velká Chuchle
a Hodkovičky). Tyto mariny se nacházejí v jedinečném přírodním prostředí a jejich další rozvoj by měl tento
charakter rozvíjet. Z pohledu územně plánovacího by měl být vznik nových přístavišť osobní a rekreační
vodní dopravy chápán jako podmíněně přípustné využití v souvisejících plochách s rozdílným způsobem
využití. Ve všech marínách by měla být možnost spouštění lodí na vodní hladinu, napojení na média,
odčerpání odpadu. Součástí mariny musí být i stání pro osobní auta v menším rozsahu, který bude adekvátní
přírodnímu charakteru místa.
Umístění a rozvoj mariny nesmí být v konfliktu s vedením cest podél nábřeží a přístupnost břehů může
omezovat jen v minimálním rozsahu. Při návrhu je nutné přijmout taková opatření, aby nebyla v širších
souvislostech ohrožena ekologická stabilita území (kompenzovat stavební zásahy).
Městské přístaviště na Hořejším nábřeží
V rámci doplnění infrastruktury pro návštěvníky Prahy, kteří využívají vodní dopravu, navrhujeme zřídit
městské přístaviště v jižní části Hořejšího nábřeží, v úzké návaznosti na centrum města. Základním principem
je možnost stání v režimu 3 x 24, tj. po dobu maximálně 3 dní. Dlouhodobé stání v městském přístavišti není
povoleno, ale probíhá v přístavech, jako je Libeň, Smíchov nebo Radotín, anebo v marínách Velká Chuchle
a Hodkovičky. Městské přístaviště musí mít svého správce, který organizuje stání plavidel a vybírá za něj
poplatek. Důležité je jeho napojení na veřejnou dopravu navrhovaným přívozem.
Úvaziště a nástupní místa
V Koncepci doporučujeme nabídnout možnost umístit úvaziště a nástupní mola na místech, která mají
návaznost na veřejnou dopravu, dopravní uzly, nebo přívozy (např. lokalita Branické ledárny). Úvaziště by
měla sloužit převážně pro možnost zastavení malých plavidel.
Ochranné přístavy
V období povodňových stavů bude k ochraně osobních lodí a plovoucích zařízení využívána část ochranných
přístavů (Holešovice, Smíchov, Libeň, Podolí a nový přístav Radotín).
Dnešní situace, kdy jsou tyto pro město strategické přístavy v soukromém vlastnictví nebo dlouhodobě
pronajaté, limituje město zejména v oblasti rozvoje jejich kapacit. Kapacity ochranných přístavů na Smíchově
a v Holešovicích by bylo potřebné navýšit a tím docílit zkvalitnění podmínek pro další rozvoj vodní dopravy
v Praze. Bylo by vhodné připravit jednání o možnostech, jak získat ochranné přístavy do vlastnictví města
nebo státu.
Individuální vysokovodní stání
Další možností kotvení jsou individuální vysokovodní vázací prvky (seznam eviduje Státní plavební správa).
Plovoucí zařízení, které se v případě povodní neodtahuje do ochranných přístavů (nebo jej odtáhnout nelze
jako např. botel), musí mít vybudované tzv. vysokovodní stání. Dalby vysokovodního stání umožňují plovoucí
objekt vyzdvihnout nad zvednutou hladinu. Je však zapotřebí vzít v úvahu, že zejména vysoké statické dalby
mimo vyhlášené přístavy jsou výrazně viditelné v městském i krajinném prostoru. Jejich vznik a umístění
musí město daleko efektivněji kontrolovat a ovlivňovat všemi dostupnými nástroji. V centru města a jiných
exponovaných místech by statické vysoké dalby neměly být používány vůbec, ale jejich funkce by měla být
zabezpečena hydraulickými výsuvnými dalbami anebo nástavci, které se v případě potřeby nasadí jeřábem.
Bude-li však zvolena varianta s nástavcem, je zapotřebí upozornit, že možnost příjezdu těžké techniky
a manipulace jeřábu klade nároky na úpravu přilehlých veřejných prostranství, která mohou být výrazně
negativně zasažena. Tam, kde to stávající podmínky neumožní a úprava pro příjezd jeřábu by byla výrazně
na úkor kvality veřejného prostoru nebo by fyzické úpravy toto veřejné prostranství úplně znehodnotily, musí
být preferována technologie hydraulických výsuvných dalb, které se automaticky vysouvají do potřebné
výšky.
Nežádoucí jsou vysoké statické dalby, které přesahují nábřežní hranu anebo jsou kolizní s provozem
na horní úrovni nábřeží (např. nábřeží Na Františku, Dvořákovo nábřeží, Hořejší nábřeží). Jedním
z nejproblematičtějších umístění z nedávné doby je Grosseto umístěné u paty Mánesova mostu na Alšově
nábřeží. Vzhledem k naplňování Koncepce je zapotřebí, aby město učinilo ve spolupráci s Povodím Vltavy
kroky k nápravě dnešního stavu, vedoucí jednak k úpravě lodi tak, aby mohla být v případě povodní odtažena
(problém činí výška vzhledem k podjezdu pod mosty), jednak k přemístění lodi samotné do úseků určených
Koncepcí pro stání lodí tohoto typu. Dále viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
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Osobní doprava
Nábřeží jsou páteří sítě pražských veřejných prostranství. Jejich genius loci spočívá v prostorové velkorysosti
řeky v kontextu města a dále života a aktivit, pro které je řeka platformou – na nábřežích i na vodní hladině.
V oblasti osobní vodní dopravy je zřejmé, že atraktivita Prahy zejména v centrální oblasti bude nadále
vyvolávat vysokou poptávku po provozování osobní vodní dopravy v podobě jízd osobních lodí. Je zapotřebí
z pozice města zajistit vyvážený stav, který na jedné straně umožní optimální objem výletní a linkové plavby,
která je jedním z přirozených fenoménů prostoru řeky, na druhé straně však její regulací zajistit dostatek
prostoru pro využívání břehů, ale i řeky samotné jako veřejného prostranství, stejně jako nenarušenost
charakteru cenných památkových a krajinných částí města.
Dále je nutné regulovat počty stání osobních lodí i z hlediska kapacity plavebních komor při vyklízení
řeky při povodňových stavech a kapacity ochranných přístavů. Z tohoto důvodu by se počet lodí, které kotví
v prostoru zdrže Helmovského jezu neměl zvyšovat, ale zůstat maximálně na úrovni dnešního stavu, tedy
cca 40 lodí.
Lodě s vhodnou nabídkou služeb, adekvátním provozem a kultivovaným zázemím na březích (vzhledem
k významu a charakteru místa) je zapotřebí z pozice města podporovat a formou spolupráce začleňovat
do rozvojových aktivit města v prostoru řeky jako jeden z jeho tradičních jevů. Lodě, které kromě vyhlídkové
plavby poskytují i jiné služby (např. restaurace, pravidelný kulturní program atd.) a podporují aktivní život
na přilehlých náplavkách, by měly být upřednostněny před loděmi, které tyto služby nenabízí. „Pasivní lodě“,
které v místě pouze kotví, by měly mít své stání zejména na nábřežích, které mají nízký pobytový potenciál,
jako je např. nábřeží Edvarda Beneše („železné nábřeží“). Množství, charakter a typ služeb i způsob provozu
osobních lodí může město regulovat a pozitivně ovlivňovat zejména pomocí smluvního zajištění stanovišť
plavidel.
Nejvyhledávanějším typem plavby jsou v současné době krátké výletní plavby v centru města provozované
soukromými provozovateli. Zaměřují se na centrum města mezi vyšehradskou skálou a Hlávkovým mostem.
Zázemí a stání lodí bude pro tento typ plavby zabezpečeno v centru města hlavně v zóně Centrum sever (je
potřebné stanovit maximálně přípustný počet stání pro osobní lodě v zdrži Helmovského jezu, viz kapitola
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města) a na dalších místech, která jsou na Vltavě už historicky
lokalizována (terminál mezi Palackého a Jiráskovým mostem).
Linkové plavby, které začínají v Praze, směřují nejčastěji na Slapy nebo do Mělníka. Do Prahy sezónně
připlouvají tuzemské hotelové lodě z Děčína nebo mezinárodní z Německa. Lze očekávat i zvýšený zájem
o pravidelné linkové plavby, protože okolí řeky představuje atraktivní prostředí se zachovanými přírodními
hodnotami v úseku Praha–Slapy i Praha–Mělník. Splavnost řeky z Děčína a z Německa je však v průběhu
roka nestabilní, hlavně v úseku státní hranice ČR/SNR – Střekov, a proto se z krátkodobého hlediska nedá
očekávat výrazný nárůst linkové dopravy. Z hlediska zájmů města je však žádoucí podporovat posílení
linkové plavby alespoň do sousedních měst.
Způsob pohybu osobních lodí po vodě podléhá legislativnímu rámci (Řádu plavební bezpečnosti, evropským
a celostátním dopravně-politickým dokumentům, které jsou schválené a ratifikované). Kromě této legislativy
by měly být z pohledu města uplatňované další zásady a pravidla, které zajití kvalitu a kultivovanost místa
s ohledem na jeho pobytové a prostorové kvality jako veřejného prostoru.
Příliš hlasitá hudební či jiná produkce, reklamy či nepřiměřené světelné efekty, ohňostroje všech
kategorií, které negativně narušují jak klidový relaxační charakter řeky, tak vizuální charakter místa, ať
již historického jádra či přírodních krajinných míst, musí podléhat podrobnější formě regulace tak, aby
k těmto jevům ve výrazné míře nedocházelo. Kvalita plavidel, jejich vzhled, aktivity a druhu služeb, které
provozují, musí odpovídat kvalitě prostoru města – tato kvalita musí být posuzována dle stejných kritérií jako
u architektonických objektů. Totéž platí pro veškeré zázemí lodní dopravy, včetně všech objektů umístěných
na vodě. Vzhledem k obecné bezpečnosti na řece musí všechny lodě a plovoucí zařízení splňovat technické
požadavky, které vyplývají ze zákona.
Rovněž nabídka služeb na jednotlivých lodích a plovoucích zařízeních by měla být městem (městským
správcem) sledována a zohledněna.
Nezanedbatelným problémem je znečištění ovzduší osobními loděmi. Stání osobních lodí by měla být
vybavena elektrickými přípojkami, které by stojící lodě mohly zásobovat energií. Tím by alespoň stojící lodě
nemusely (případně nemohly) v době stání u břehu používat pomocný dieselový generátor, kterým dnes
nahrazují elektrický zdroj.
Všechna tato kritéria by měla být zohledněna při uzavírání a prodlužování smluv umožňujících osobním
lodím ve městě stát.
Podrobné regulaci stání lodí, plavidel a plovoucích zařízení v jednotlivých úsecích v oblasti centra se
věnuje kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.

Nákladní plavba
Nákladní doprava má v Praze obecně v poslední době klesající tendenci. Předpoklady platného územního
plánu se ani zdaleka nenaplnily (objem transferu 2,0 mil. t/rok). Hlavními přepravovanými substráty mohou
být písky, kamenivo, stavební odpad a rubanina (cca 80 % z celkového množství); ve výhledu lze uvažovat se
zvýšením přepravy tuhého komunálního odpadu, alternativně odvozem kalů z ÚČOV do Mělníka, spotřebního
zboží (forma plovoucích skladů) a kusového zboží přepravovaného v kontejnerech i na návěsech. Překládka
substrátu, který by měl sloužit především pro potřeby Prahy, se bude realizovat v přístavech Holešovice,
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Radotín a Smíchov (charakter překladiště pro obsluhu přilehlého území) a v příležitostných překladištích
s přímou vazbou na stavební činnost podél vltavských břehů, např. betonárka na Rohanském ostrově či
překladiště v souvislosti se stavbou MO. Z územně plánovacího hlediska je nutné příležitostná překladiště
chápat jako výjimečně přípustné využití území. Takováto překladiště je nutné operativně umísťovat tak, aby
přepravní vzdálenost na návaznou silniční dopravu byla minimální, a je třeba využívat i různé nekonvenční
prostředky (pásové a potrubní dopravníky). V průběhu provozu dočasného překladiště je nutné zabezpečit
průchod a případný průjezd cyklistů podél břehu přímo přes překladiště, příp. vyznačenou alternativní
trasou. Po ukončení činnosti je nutné místo uvést do původního stavu.
Jistý potenciál pro rozvoj nákladní vodní dopravy v Praze, omezený výše uvedenými faktory, lze spatřovat
zejména v severní části města ve vazbě na přístav Holešovice, přestože rozsah přístavního území je limitován
realizovanou i další plánovanou, převážně obytnou, zástavbou. Vzhledem k tomu, že vodní doprava patří
k ekologickým druhům dopravy, je do budoucna možné v souvislosti s ekologickými problémy očekávat vyšší
hospodářko-politický tlak ze strany EU na výraznější využívání vodní dopravy v celoevropském kontextu,
který může ovlivnit i situaci ve využívání vodní dopravy v rámci České republiky.
Doplňkovým segmentem s charakterem nákladní vodní dopravy může být zajištění odpadového
hospodářství na exponovaných částech břehů, kde je obtížné až nemožné ho zajistit z pevniny (například
náplavky v centrální části města), a to jak k zajištění trvalého provozu, tak krátkodobých a jednorázových
akcí. Praha by pro tento účel měla mít zřízeny univerzální pontonové objekty pro shromažďování a odvoz
odpad a zázemí sociálních zařízení.

Sportovní plavba
Podmínky pro malá plavidla, která patří k přirozenému charakteru města u řeky, jsou v Praze významně
poddimenzovány, což je způsobeno zejména nedostatečným zázemím pro jejich přistávání a krátkodobé
stání. Zcela chybí adekvátní čerpací stanice. V centru města téměř zcela chybí jak možnost přistávání, tak
krátkodobého stání.
Infrastrukturu pro sportovní plavbu navrhuje Koncepce rozšířit vybudováním nových marín popsaných
výše a zřízením dalších přistávacích míst s napojením na přilehlé město prostřednictvím pěších cest a vazeb
na veřejnou dopravu (viz výše odstavec Přístavy a přístaviště).
Průjezdnost centra pro malá plavidla zvýší nová PK Smíchov. Je však potřebné, aby byl nadále důsledně
dodržován režim pohybu plavidel jako v přístavišti, tj. není možné, aby jezdila ve skluzu, což může negativně
ovlivnit prostředí vodní hladiny i nábřeží.
Měla by být zřízena také nová tankovací místa v přístavu Holešovice a v přístavu Smíchov.
Svoji tradici mají v oblasti na jih od centra města veslice, je zde také situována i většina loděnic. Rozvoj
této aktivity typické pro danou oblast by měl být nadále podporován. Platí to i pro události s historickou
tradicí jako např. každoroční závody Primátorky.
V severní části Prahy jsou 2 vodácké kanály, na Štvanici a v Troji. Navrhujeme nadále sledovat rozšíření
vodáckého kanálu v Troji. Je potřebné pečlivě koordinovat jeho začlenění do nivní krajiny v souladu
s Koncepcí.

Přívozy
Místo zastávky přívozu je více než jenom zastávkou veřejné dopravy. Současně je vždy zapotřebí věnovat
pozornost jeho umístění, funkčnosti a začlenění do širšího celku. Zastávky přívozu pokládáme za významná
místa na nábřežích, která mají vysoký urbanistický potenciál. Můžou se stát aktivním bodem, který sdružuje
více aktivit. Stanice přívozu jsou místem křížení cesty podél nábřeží a cesty přes řeku, která obvykle dále
navazuje na cestu v území.
Zřízení nových přívozů musí být ekonomicky udržitelné a obhajitelné existující poptávkou. Tam, kde
poptávka zatím neexistuje, je nutné použít přívoz jako nástroj iniciace a jako investici, nejlépe v synergii
s dalšími opatřeními.
Nástupní místa by měla být bezbariérově přístupná, jasně označená, v obdobném designu v průběhu celé
řeky. Všechny přívozy by měly standardně umožnit převoz kol a kočárků.
Navrhujeme doplnit síť přívozů v místech, kde protilehlé břehy mají potenciál více společně komunikovat.
Navrhujeme zřídit tyto nové přívozy: Zbraslav—Jarov, Hlubočepy—Braník, Hořejší nábřeží — Rašínovo
nábřeží. U stávajících přívozů Lahovice—Modřany, Lihovar — Žluté lázně a Císařská louka — Veslařský ostrov
doporučujeme přesunout jednu ze zastávek. Viz kapitola 2.2.2.1 Jižní portál Prahy.
Zkušenosti s provozem osobní linkové dopravy integrované v tarifu PID s funkcí „vodní tramvaje“
v centru města nepotvrdily potenciál trvalého provozu vodní tramvaje a od záměru se upustilo. Rovněž
tento koncept nedoporučujeme dále sledovat v rozsahu celého města. Vodní tramvaj jako prostředek veřejné
dopravy nemůže konkurovat rychlejším dopravním prostředkům veřejné dopravy, jako je metro, tramvaj
nebo autobus, které jsou již dnes funkční v severojižním směru. Trasa je časově determinována přechody
přes plavební komory, což z této linky dělá několikahodinovou vyhlídkovou plavbu.
Jistý druh linkové dopravy může flexibilně fungovat v určitých segmentech řeky. Dnes je v tomto smyslu
částečně realizována soukromou společností linková plavba z centra města do zoo, která je v provozu již
historicky. Linkové plavby tohoto mají být nadále provozovány komerčním sektorem.
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Plovoucí zařízení a botely
Dlouhodobě stojící plovoucí zařízení jako botely, plovoucí restaurace, galérie, bazény a jiné provozy
na plovoucích zařízeních musí mít trvalá stání a z urbanistického hlediska na ně pohlížíme v podstatě jako
na „domy“ na vodě, které významnou měrou utvářejí celkový charakter prostoru. Jejich umístění a charakter
musí podléhat urbanistickým a architektonickým principům. Z pohledu územně plánovacího, tyto „domy
na vodě“ nespadají pod klasické stavební regulace městské struktury, ačkoliv jejich vliv na město je citelný.
Plovoucí zařízení a jejich provoz ovlivňují charakter nábřeží svým vzhledem, stavebními zásahy objektů
zázemí na nábřeží i na vodě, charakterem služeb a zároveň limitují způsob využívání a rozvoje břehů. Proto
rozhodnutí o jejich množství, způsobu využití a konkrétním umístění musí být prováděno s rozvahou,
na základě Koncepce pražských břehů a především s ohledem na prioritní cíl využívání a navrhovaný
charakter oblasti. Umístění plovoucích zařízení by mělo být v souladu s optimálním využitím přilehlého
nábřeží a jeho potenciálem.
Možnost umístění tohoto typu plovoucích zařízení je soustředěna především ve všech přístavech. Dále
na místech, kde chybí vybavenost veřejných prostranství, kterou není možné či vhodné doplnit stavbou
objektu na nábřeží, a kde plovoucí zařízení mohou tuto funkci optimálně převzít.
Nadměrnost některých stávajících botelů a restauračních plovoucích zařízení, úroveň a objem jejich
přídatných objektů na pevnině výrazně negativně ovlivňují jak kvalitu místa samotného, tak vizuální
charakter širšího prostoru města zejména souvisejícího panoramatu nábřeží. Toto je citelné především
v centru města, kde jsou botely Albatros a Admirál umístěné již pár desetiletí. Současný způsob jejich
existence je v některých případech v podstatě „privatizací“ veřejného prostoru. Charakter využívání přilehlé
části náplavky jako rozsáhlého parkoviště pro hosty hotelu, pevná ocelová schodiště a nástupy zabudované
do náplavky, reklamní zařízení a ochranné konstrukce vyvolávají dojem polosoukromého a „privatizovaného“
prostoru, kde není žádoucí veřejný průchod, znehodnocují výhledy a panorama města. Koncepce proto
navrhuje botely umístit na nábřeží, kde negativní dopad jejich provozu na kvalitu veřejného prostoru není
kritický či dokonce pro daný úsek fatální (např. levé nábřeží v zóně Centrum sever).
Extrémním příkladem je botel Admirál, který svým umístěním, provozem, způsobem kotvení,
zásobováním, napojením na inženýrské sítě a parkováním automobilů hostů apod. maximálně využívá
i rozsáhlý přilehlý prostor náplavky, zejména pro objekty přímého přístupu z horní úrovně nábřeží, technické
zázemí a rozsáhlé parkování návštěvnických i zásobovacích vozidel. Má výrazný vliv na podobu a možnosti
užívání i rozvoje celého úseku nábřeží.
Je zapotřebí, aby město na základě Koncepce iniciovalo jednání s nájemci těchto objektů v centru města
s cílem dohody o úpravě umístění či vzhledu těchto plovoucích zařízení a jejich přídatných objektů na pevnině
v centru města. Technické řešení případného přesunu některých těchto „lodí“ je zřejmě technicky náročné
a opatření potřebné na jeho přesun může být srovnatelné s jeho fyzickou likvidací. Proto zdůrazňujeme, že
budoucí umísťování botelů v centru města by mělo být pečlivě přehodnocené, neboť jde o dlouhodobý zásah
do struktury nábřeží. Přinejmenším by v žádném případě neměla být prodlužována životnost stávajících
zařízení (nebo jejich nahrazení), umístění kterých není v souladu s Koncepcí. Již dnes je však možné jednat
s majiteli botelů o výrazné kultivaci zařízení a přilehlých nábřeží z titulu vlastnictví těchto pozemků městem
a v rámci dodržování nájemních smluv. Kultivace by měla zahrnovat odstranění výrazných světelných
reklamních zařízení na plovoucích objektech nebo na ochranných dalbách, organizaci parkování v úseku
podél botelů, úpravu odpadového hospodářství a minimalizaci objektů na pevnině a zkvalitnění jejich
podoby.
Legitimní role plovoucích zařízení (např. restaurace, společenské, kulturní lodě či servisní plovoucí zařízení)
se dá uplatnit zejména v místech, kde prostor náplavek a břehů je sám o sobě natolik kvalitní a cenný ve své
intaktnosti, že je žádoucí, aby roli nezbytného objektového zázemí pro provoz a aktivity v prostoru převzaly
zejména tyto objekty. Koncepce klade vysoký důraz na hledání vhodných úseků pro tento typ plavidel. Viz
kapitola 2.2.3 Centrum.
Množství plovoucích zařízení je nutné regulovat také s ohledem na kapacitu remorkérů a průjezdnost
dotčených úseků řeky vzhledem k odklízení při povodňových stavech. Město by mělo s předstihem zajistit
pronájem (či vlastnictví) dostatečného množství remorkérů. Multifunkční loď vlastněná městem, případně
dlouhodobě smluvně pronajatá by mohla být využívána na přesuny servisních pontonů, údržbu a čistění
břehů, potřeby hasičského sboru atd.
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Návrh
Celoměstská témata
Příměstský park jako nástroj péče o krajinu

Příměstský park jako nástroj
péče o krajinu
Zajištění správy
Důležitost zajištění správy o příměstskou krajinu
V kapitole Niva ve městě se uvádí, že hodnota říční krajiny spočívá v komplexnosti poskytovaných služeb.
Obecně jde o služby příměstské krajiny. V případě řeky a její nivy, která je v mnoha městech hlavním volným
krajinným prostorem v bezprostředním kontaktu jádra města, mají tyto služby o to větší hodnotu.

Příměstská krajina, Švýcarsko

ilustrace

Příměstský park, Košice

ilustrace

Příměstský park, Košice

ilustrace

Příměstský park Košice

ilustrace

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

ilustrace

Kvalita těchto tzv. ekosystémových služeb je přímo závislá na schopnosti města zajistit odpovídající
ochranu, základní vybavení, dostatečnou míru koordinace aktivit a podporu vhodných forem péče o tuto
krajinu.

Ekosystémové služby
Jde o vyjádření hodnoty příměstské krajiny pro město a jeho obyvatele.
•

Regulační služby (absorbce uhlíku, zmírnění efektu přehřívání klimatu nad zastavěným územím, čištění
vzduchu, zadržování dešťových vod a prevence povodní)

•

Podpora zdraví a duševní pohody (čistší vzduch, prostor pro každodenní venkovní sportovní aktivity,
prostor pro odpočinek a relaxaci)

•

Uchování biodiverzity (prostor pro přírodní biotopy fauny a flory, uchovávání místních plemen a krajových
odrůd)

•

Primární produkce zboží a služeb (přímá produkce potravin a technických surovin, zemědělství,
komunitní zemědělství, využití půdy k umístění staveb, poskytování a ochrana pitné vody)

•

Kulturní služby (všeobecné povědomí o místním kulturním a přírodním dědictví, prostor pro kulturní
a společenské aktivity)

•

Socioekonomické služby (posílení sounáležitosti s územím a podpora místní identity, lokální zemědělská
produkce, obchod, potravinový trh, lesnictví, sport, gastronomie a další služby související s ekoturismem)

V neposlední řadě nabídka atraktivního prostředí pro obyvatele přispívající k pozitivnímu obrazu
a ke zvýšení konkurenceschopnosti města.

Příměstský park jako osvědčený nástroj správy příměstské
krajiny
Evropská organizace FEDENATUR, která sdružuje správce periurbánních území doporučuje na základně
zkušeností mnoha evropských měst jako osvědčený nástroj zajištění těchto hodnot PŘÍMĚSTSKÝ PARK.
Osvědčil se v případě integrovaného rozvoje v ekologické, sociální i ekonomické oblasti. Dále je doporučeno,
aby byl vybaven samostatnou výkonnou správou a systémem finančních a legislativních nástrojů.
Pražský systém péče o příměstskou krajinu
Jedním ze strategických zájmů města je zajištění kvalitního životního prostředí pro jeho obyvatele. Město
Praha může být iniciátorem aktivit, jejichž výsledkem je celoměstský systém péče o příměstskou krajinu.
Možným uspořádáním je ustavení systému příměstských parků zahrnujících krajinné zázemí města.

è

VÝKONNÝ ORGÁN
PP ÚDOLÍ BEROUNKY

PRAŽSKÝ SYSTÉM PÉČE
O PŘÍMĚSTSKOU KRAJINU

VÝKONNÝ ORGÁN PP
TROJSKÁ KOTLINA

Možná hierarchie a uspořádání Pražského systému péče o příměstskou krajinu

è

è

IPR

POVODÍ

è

MAGISTRÁT HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY KOORDINÁTOR PÉČE
O PŘÍMĚSTSKOU KRAJINU

è

Iniciátorem a moderátorem systému
péče o příměstskou krajinu je MHMP,
ochraňuje tak strategický veřejný zájem
péče o příměstskou krajinu

LESY PRAHA
...

VÝKONNÉ ORGÁNY
DALŠÍCH PP
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Každý park by měl být vymezen na základě krajinných souvislostí, nikoliv podle administrativního dělení,
a měl by svůj vlastní nezávislý řídicí orgán a management sdružující všechny lokální aktéry v území za účelem
naplňování společně definovaného cíle. Tento systém by poskytl městu služby kompenzující některé
negativní vlivy urbanizace (viz ekosystémové služby) a nabídl obyvatelům kvalitní prostor a prostředí pro
pobyt v přírodě. Dosavadní zkušenosti z mnoha evropských míst shrnuté například v dokumentu Periurban
Parks Toolkit, na kterém se mimo jiné podílela i MČ Praha-Troja, tvoří dobrý základ pro konkrétní kroky jak
systém péče v rámci Prahy organizovat. Viz také publikace Zelený Prstenec/Příměstský park - Strategie pro
rozvoj příměstské krajiny.

- MAGISTRÁT HMP
- MĚSTSKÉ ČÁSTI

JEDEN VÝKONNÝ
ORGÁN

ß

SE OVLIVŇUJÍ

ì

à

VZÁJEMNĚ

- POVODÍ

- LESY
SMĚREM K VÝKONNÉMU
ORGÁNU NA STEJNÉ - STŘ. KRAJ
ÚROVNI
- VLASTNÍCI

PRIVÁTNÍ

SPRÁVA
Parkoviště v příměstském parku, Lille

INFRASTRUKTURY

SPRÁVA

ß

à

î

- SPRÁVCI

VEŘEJNÁ

î

PLÁNOVÁNÍ

OBEC

ì

à

ilustrace

ß

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

NEMOVISTOSTÍ

SUBJEKTY

ilustrace

- NÁJEMCI

(I STÁTEM
VLASTNĚNÉ
SPOLEČNOSTI )
ČINNOSTI / POLICIES*

NEMOVITOSTÍ
- PROVOZOVATELÉ
SLUŽEB (MHD)

AKTÉŘI / STAKEHOLDERS - SHAREHOLDERS*

Diagram vztahů Výkonného orgánu k činnostem a aktérům (zřizovatelům)

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

ilustrace

Podstatnou kvalitou, reprezentovanou nezávislým řídicím orgánem, je sdružení plánování a péče o území
v jednom místě. Každý z aktérů přináší “své” vstupy řídicímu orgánu, který je využívá dál ke konkrétním
akcím (investiční záměry, místní opatření, podpora žádoucího podnikatelského záměru, sdružené žádosti
o grant atd.).
Důležitý úkol výkonného orgánu je zajištění informovanosti umožňující efektivní koordinaci a vzájemnou
synergii jednotlivých dílčích záměrů. Hlavním motivem této koordinace je zvýšení efektivity vynakládaných
prostředků, které se zpětně promítá do zvyšování výnosů.
Financování příměstských parků
Efektivita využití vynakládaných prostředků souvisí i s ochotou různých vnějších subjektů peníze uvolňovat.
Čím je využívání finančních prostředků transparentnější, tím je riziko zpronevěry nižší a pravděpodobnost
účelného nakládání s nimi vyšší. Důvěryhodnost pro partnery vzrůstá. Zajištění kofinancování přispívá
úspěšnosti při žádání o dotační tituly.

ilustrace

VEŘEJNÁ

EU/ČR DOTAČNÍ
PROGRAMY

SPRÁVA
PLÁNOVACÍ SLUŽBY
PENÍZE, INFORMACE

DOTAČNÍ TITULY

“OBEC”
Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

ilustrace

KOMUNITA

UŽIVATELSKÉ
è
ZKUŠENOSTI

PODÍL NA ZISKU
Z AKTIVIT V PP
PRIVÁTNÍ
SUBJEKTY
Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

ilustrace

ì

è

î

VÝKONNÝ ORGÁN

ì

PŘÍMĚSTSKÉHO
PARKU

è

è

Příměstský park metropolitní oblasti, Lille

î

KOMPENZACE A
PLATBY ZA EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY

JEDNORÁZOVÉ
INICIAČNÍ INVESTICE
-vnáší novou kvalitu
JEDNORÁZOVÉ
OCHRANNÉ INVESTICE
-chrání stávající kvality

PERIODICKÉ
UDRŽOVACÍ
INVESTICE
-provoz

Schema povahy zdrojů a povahy investic realizovaných prostřednictvím výkonného orgánu
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Efektivní je zejména provázání několika záměrů více subjektů do jednoho společného, kdy každý subjekt
sleduje svůj primární zájem a ostatní doprovodné (ale nutné) záměry přenechává spolupracujícím, pro které
jsou naopak zájmy primárními - typicky u liniových staveb (nebo jejich rekonstrukcí) - v jednom kroku lze
např. zvýšit propustnost železniční tratě pro příměstské vlaky, podstatně zvýšit komfort stanic provázáním
s jinými módy veřejné dopravy, řešit protipovodňovou ochranu, případné souběhy a přeložky inženýrských
sítí, ale například i zajistit příčnou prostupnost pod/nad tělesem dráhy v návaznosti na (i potenciální)
příčné cesty. Ani jeden z vyjmenovaných příkladů záměrů nelze efektivně realizovat samostatně. Úkolem
výkonného řídicího orgánu (managementu) je v uvedeném příkladu zajistit kooperaci všech participujících
aktérů při minimalizaci negativních jevů na celou oblast příměstského parku.
Jiným příkladem je společný postup při žádání o prostředky z dotačních titulů, kdy výkonný orgán, resp.
jeho administrativa funguje jako služba aktérům ve věci podání žádosti a získání grantu.

Příměstský park, Lisabon

ilustrace

Příměstský park Vitosha, Bulharsko

ilustrace

Jižní příměstský park, Milán

ilustrace

Jižní příměstský park, Milán

ilustrace

Jižní příměstský park, Milán

ilustrace

Jižní příměstský park, Milán

ilustrace

Dalším významným zdrojem příjmů jsou prostředky, které si příměstský park “vydělá” ať už produkcí
a následným prodejem zboží a surovin nebo “dividendou” ze zisku subjektů, jejichž předmět podnikání je
na existenci parku závislý.
Posledním a významným zdrojem provozních a investičních peněz mohou být kompenzace vlivů externích
zátěží a platby za ekosystémové služby v případě začlenění těchto nástrojů, které jsou například v SRN běžné,
také do naší legislativy.
Obvyklé funkční schéma neuvažuje o plné ekonomické soběstačnosti příměstského parku. Míra
samofinancování se podle zkušeností z evropských příměstských parků pohybuje od 5 % (téměř plně
dotovaný) do 75 % ekonomické soběstačnosti. (Údaje podle Periurban Parks Toolkit).
Jaká může být úloha příměstského parku
•

Kontinuální péče o hodnotnou krajinu

•

Kontinuální péče o kvalitu prostředí (architektura, veřejný prostor, infrastruktura)

•

Péče o nivní krajinu, její využití a zapojení do protipovodňové ochrany

•

Symbióza přírodních hodnot a využití krajiny

•

Vyhodnocení a využívání tzv. ekosystémových služeb krajiny

•

Správa území jako jednoho celku (společný management území)

•

Zlepšení vazeb na Středočeský kraj

•

Ucelený systém cest různých druhů pohybů (pěší, cyklistický, na koni, na bruslích; rekreační a dopravní)

•

Rozptyl rekreační zátěže z přetížených míst na celé území parku

•

Transformace brownfields a industriálního dědictví do nových forem využití

•

Podpora života v parku, kulturní a rekreační aktivity

•

Stanovení a užívání jednotné vizuální identity (informační systém, webové stránky, jednotné či
integrované vstupenky, jízdenky, jednotná grafika)

•

Vyvážení celoměstských a lokálních aktivit

•

Vzájemná podpora v území – příjmy ze služeb a aktivit se vracejí do území v parku, podpora krátkých
ekonomických vazeb, aktivace periferie

•

Koordinace jednotlivých aktivit a záměrů v území

•

Koordinovaná dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem

•

Optimalizovat dostupnost a obslužnost území

Příměstský park dále umožňuje
•

Koordinované žádosti v dotačních programech, grantových řízeních, jako např. ITI (Integrované
teritoriální investice)

•

Koordinovaná investice do údržby (infrastruktury, objektů)

•

Koordinovaná komunikace s veřejností, městem, médii atp.

•

Příměstský park jako platforma pro spolupráci a komunikaci městských částí, středočeského kraje,
aktérů, vlastníků

•

Vytipování prioritních území pro zásah a vypisování architektonických soutěží

•

Iniciace a koordinace aktivit veřejných správců území i soukromých subjektů

•

Vytvoření priorit a etapizace jednotlivých cílů

•

Zabezpečení managementu, péče a údržby parku
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Podpora a obnova udržitelného hospodaření a přírodních
procesů v krajině nivy
Zajištění péče o volnou říční krajinu vyžaduje strategii a implementaci vhodných nástrojů, ekonomických
modelů a ekologických procesů. Volnou říční krajinu je potřeba chápat jako funkční a dynamický systém.
Je nutné se soustředit především na dvě oblasti: oblast obnovy drobného zemědělství a oblast obnovy
přírodních procesů.
Jižní příměstský park, Milán

ilustrace

1. Podpora a obnova udržitelného hospodaření v krajině nivy, která je v souladu s hodnotami
příměstské krajiny, podpora místních drobných forem hospodaření, přinášejících do krajiny detail,
odpovídající péči a příležitosti pro další doplňkové služby, jako je například agroturistika,
kulturní, osvětové a vzdělávací aktivity
Je zapotřebí:

Městské zemědělství

ilustrace

•

provést evidenci špatně, nedostatečně nebo nevýhodně využívaného zemědělského stavebního fondu
v oblasti říční krajiny, a to jak současných tak historických statků, dvorů, usedlostí ve volné krajině, tak
v historických jádrech vesnic; pokud již neslouží původnímu účelu, zhodnotit jejich vhodnost k částečně
obnově zemědělské výroby či kombinace zemědělské výroby a občanské vybavenosti,

•

zahájit spolupráci se všemi subjekty, které obhospodařují, nebo mohou obhospodařovat nezastavěnou
krajinu (chovatelé ovcí, koní a dalších hospodářských zvířat, zoo),

•

efektivně oslovovat a motivovat další zájemce o provozování všech přiměřených forem zemědělství. Může
jít též o občanská sdružení, které mají v zájmu provozovat drobnou zemědělskou činnost, zahrádkářské
organizace a další.

2. Doplnění a podpora rozvoje říčních a lužních biotopů, zónování ploch v rámci nivy

Městské zemědělství

ilustrace

Městské zemědělství

ilustrace

Městské zemědělství

ilustrace

Městské zemědělství

ilustrace

•

ponechání a vybrání ploch k nerušenému vývoji. Je třeba je chápat jako rané fáze přírodních ekosystémů
a poskytnout jim trvalou ochranu v rámci stabilizovaného uspořádání krajiny, přestože v tuto chvíli
nepředstavují z pohledu ochrany přírody nijak zvlášť cenné území.

•

v územích se sportovní a rekreační vybaveností a zahrádkářských koloniích integrovat drobné krajinné
prvky, které podpoří charakter nivy i ekologické funkce. Patří mezi ně výsadba odpovídajících druhů
dřevin, ochrana drobných mokřadních poloh a zamokřených příkopů, zajištění hnízdišť pro ptáky.

•

založení nových center biodiverzity a posílení těch stávajících podél toku Berounky u dolních Černošic
a Lipeneckého potoka. Se systémem ekologické sítě, ale i cest a protipovodňové ochrany významně souvisí
podpora stávajících a obnova zaniklých mezí. Cesty vnášejí do krajiny detail a přirozené lidské měřítko
a nová propojení. Síť mezí a doprovodných cest pak splní funkci ekologických interakčních prvků.

•

obnova krajinných funkcí nivy. Pro posílení protipovodňové ochrany při menších průtocích vod, je třeba
obnovit staré údolnice, zapojit historická koryta a další prvky jako výše zmíněné meze a stromové doprovody
cest do systému měkkých pasivních protipovodňových opatření. Je potřeba vytipovat místa a úseky,
které jsou vhodné pro celkovou revitalizaci a obnovu základních říčních procesů. V této problematice lze
postupovat na základě zkušeností evropského projektu REURIS (evropský projekt Revitalisiation of Urban
River Spaces, REURIS - viz 3.2 Zdroje).

•

vypracování a vedení management plánu integrujícího ochranu přírody a požadavky uživatelů pro
jednotlivé krajinné celky. Protože příroda je dynamická a neustále dochází ke změnám a interakcím
v rámci prostředí, je zcela nutné, aby existoval nástroj, který je schopen reagovat na přirozený vývoj
přírody i sociální interakce. Bude obsahovat průzkum a vyhodnocení krajiny, ekologický rozbor, analýzu
způsobu využívání krajiny a péče o území a bude vypracován ve spolupráci s odbory životního prostředí
Magistrátu HMP, samosprávou dotčených městských částí, místními spolky na ochranu prostředí,
s přizvanými experty z vědeckých institucí, architekty a krajinářskými architekty. Vypracování plánu
bude mít tyto fáze: 1. rozbor místa, 2. stanovení cílů, 3. akční plán. Pro komplexní zpracování plánu je
doporučená doba 2 roky.
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Návrh
Celoměstská témata
Organizace a správa obecně

Organizace a správa obecně
Režim správy obecně reflektuje posun od průmyslového využívání břehů jako pouze účelového zázemí
a příslušenství vodní cesty k využití pobytovému s hodnotami kulturními, volnočasovými rekreačními
a k využívání přírodní a krajinné podstaty a služeb ekosystému. Toto využití je obecným zájmem a jako
takové tvoří východisko pro pravidla a správu prostoru řeky.
Vhodná forma správy se odvíjí od charakteru prostředí a vztahů v něm. V centru města, kde se střetává
mnoho různých zájmů na diametrálně různých úrovních, navrhuje Koncepce zřídit institut Městského správce
nábřeží jako koordinátora zájmů různých typů aktérů. Naopak mimo centrum Koncepce podporuje využívání
participativních metod v plánování a správě území jako primárního nástroje správy některých míst.

Městský správce nábřeží

Náplavka pod Hořejším nábřežím

ilustrace

Náplavka pod Rašínovým nábřežím

ilustrace

Vídeň - nábřeží u Donaukanal

ilustrace

Vídeň - nábřeží u Donaukanal

ilustrace

Obnovené nábřeží, Soul

ilustrace

Obnovené nábřeží, Soul

ilustrace

Koncepce navrhuje zřízení koordinačního orgánu hl. m. Prahy kompetentního ve věcech rozvoje, správy
a využití nábřeží v centru města: Městského správce nábřeží. Jeho zřízení je motivováno složitým charakterem
území po stránce právní, správní a prostředím výrazně ovlivňovaném záplavami, což přináší další
organizační a technické nároky. Městský správce nábřeží je nutným zastřešujícím mezičlánkem a partnerem
typově naprosto rozdílným aktérům: Na jedné straně orgánům státní správy, především správcům povodí
a vodní dopravní cesty, na druhé straně drobným provozovatelům služeb a aktivit na náplavkách a konečně
veřejnosti jako primárnímu okruhu uživatelů nábřeží, jejichž zájmy se právě v centru protínají. Kompetence,
zodpovědnost a povinnosti Městského správce nábřeží spočívají především v udržování rovnováhy
ve využívání břehů. Zevrubně je popisuje kapitola 2.2.3.2. Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako
veřejného prostoru.

DOTČENÉ ORGÁNY
STÁTNÍ SPRÁVY
- SPRÁVA TOKU
- SPRÁVA POVODÍ

è è

RADA HL. M. PRAHY
KOMISE ODBORNÍKŮ

è ÚDRŽBA

è

è è

MĚSTSKÝ SPRÁVCE
NÁBŘEŽÍ

è

MAGISTRÁT
HL. M. PRAHY

è

è è

- ...

INVESTICE

NÁJEMCI,
PROVOZOVATELÉ
SLUŽEB

VEŘEJNOST

Příměstské parky
V prostoru řeky existují dvě oblasti vhodné pro zřízení příměstského parku jako nástroje pro správu území.
Na severu katastrálního území Prahy jde o území krajinného prostoru severního kaňonu Vltavy a Trojské
kotliny, na jihu o údolí Berounky a jižního kaňonu Vltavy. Institut příměstského parku může být jedním
z nástrojů celoměstské systematické péče o příměstskou krajinu. Bližší informace o správě území formou
příměstského parku uvádí kapitola 2.1.6. Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
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Princip delegování výkonu správy
Pro celkovou efektivitu investic a správy území (administrativní i ekonomickou) je zapotřebí začít budovat
po vzoru sousedních vyspělých zemí modely spolupráce se soukromým sektorem a veřejností na plánování
a údržbě veřejných prostranství. Zastřešujícím cílem musí být posílení identity místa a z toho vyplývající
hlubší vztah místních k těmto prostorům a předpokladem je existence organizované (organizovatelné)
komunity uživatelů prostředí, na kterou je možné část zodpovědnosti přenést – bližší informace viz kapitola
2.1.8. Zvyšování povědomí a komunikace, participace veřejnosti.

Farmářské trhy na nábřeží

ilustrace

V duchu principu krátkých ekonomických vztahů (viz následující odstavec) se nabízí model založený
na smluvní spolupráci definující investici do revitalizace prostoru ze strany města podmíněnou závazkem
správy a údržby ze strany soukromého společenství vytvořeného například ze subjektů žijících a podnikajících
v bezprostředním okolí a majících tak z kvality prostředí nezanedbatelný a někdy dokonce podnikatelskou
činnost podmiňující benefit.
Tento model správy se jeví vhodné aplikovat na některá smíšená území parků, zahrad, pozemků
s klubovnami a zázemím sportovních organizací, rezidenční oblasti u řeky, tj. území, která mají svou strukturu,
členění i veřejná prostranství a definovanou strukturu uživatelů. Správa veřejných částí prostranství má
totiž klíčový vliv na kvalitu a hodnotu oblastí jako celků. Správa využívající lidské zdroje s detailní místní
znalostí je potenciálně daleko úspěšnější v rozvíjení často velice subtilních místních vztahů a specifik.
Právní forma, kterou lze pro tento typ správy v ČR použít je například forma obecně prospěšné společnosti.

Nábřeží Rýna, Basilej

ilustrace

Princip krátkých ekonomických vztahů
V prostoru řeky existuje poptávka po některých službách / udržovacích investicích, které mohou být
uspokojeny jiným lokálním subjektem v tomtéž prostoru. Výměnou služeb si oba subjekty realizují své
potřeby. Například kosení a požadavek na krmné seno pro koně. Nebo čištění a kultivace ploch od náletových
dřevin, kde vytěžená biomasa (nebo zisk z jejího prodeje) je platbou za tyto služby. Nabídka jednoho může být
současně poptávkou druhého. Navrhujeme tyto vztahy podporovat a dále rozvíjet. Jejich přínos spočívá nejen
ve zvýšení ekonomické stability, ale mají pozitivní vliv i na sociální vztahy (identita) a na péči o kulturní
krajinu. Klíčovým parametrem efektivity je dostupnost informací o nabídce a poptávce (viz kapitola 2.1.8.
Zvyšování povědomí a komunikace, participace veřejnosti).

Nábřeží Labe, Drážďany

ilustrace

Nábřeží Labe, Drážďany

ilustrace

Břehy Isar, Mnichov

ilustrace

Břehy Isar, Mnichov

ilustrace
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Návrh
Celoměstská témata
Zvyšování povědomí a komunikace, participace veřejnosti

Zvyšování povědomí
a komunikace, participace
veřejnosti
Informovanost uživatelů území je základním předpokladem k jejich aktivnímu zapojení do spoluvytváření
prostředí ať už pouhým obýváním a používáním, nebo přijetím spoluzodpovědnosti za prostředí účastí
v aktivitách přispívajících k jeho spoluvytváření a k identitě území. Jedním z klíčových parametrů každého
investičního záměru musí být komunikační strategie. U záměrů, které předpokládají participaci dalších
subjektů kromě hl. m. Prahy (takových je v Koncepci navržena většina), to je klíčová podmínka pro možnost
jejich realizace.
Soutěž na vizuální styl Vodňan - vizitky

ilustrace

Amsterdam, marketingová strategie města

ilustrace

Amsterdam, marketingová strategie města

ilustrace

Orientační systém parku

ilustrace

Informační tabule v terénu

ilustrace

Informovanost je prvním stupněm v procesu zapojení partnerů a veřejnosti do spoluvytváření prostředí. Má
několik rovin:

Identita území a vizuální styl
Identita území je vytvářena spoluprací lokálních subjektů, která by měla mít svůj vizuální styl. Od rozcestníků,
tabulí, přes grafiku informačních materiálů až po logo k vytvoření uceleného stylu. Aplikací vizuálního stylu
například na zboží a prodej služeb se podpoří dosah přes hranice území, vzroste povědomí v širším kontextu,
vygeneruje se poptávka, na to zareaguje nabídka, která může znamenat další posílení identity.

Šíření informací
Je vhodné využít všech vymožeností doby od webového informačního portálu, přes sociální sítě po časopisy,
sborníky a denní tisk k šíření informace o nabídce v území. Vybudování informačních center podpoří cestovní
ruch.

Orientace v prostoru
Základním nutným vybavením území je přehledné značení míst a směrů zejména od přístupů do území
s doplňkovými informacemi o nabídce místních aktivit, popisy místních zajímavostí. Kulturní a přírodní
bohatství je vhodné umocnit například vyznačením naučné trasy.

Veřejný prostor jako komunikační médium, vzdělávací činnost
Jednou z důležitých rolí veřejného prostoru je jeho role komunikačního média. Péče o veřejný prostor, jeho
stav a kondice vypovídají mnohé o stavu společnosti. Přírodní a kulturní hodnoty v území jsou významným
zdrojem vzdělávání a zároveň způsob zacházení s nimi napovídá mnoho o obyvatelích prostoru, ve kterém
se nacházejí. Organizace komentovaných procházek může přinést účastníkům mnoho i překvapivých
informací nejen o březích, řece, osídlení nebo historii, jejichž prostřednictvím si lze rozšířit znalosti, ale
také umožňuje získat obraz o vztahu společnosti k těmto hodnotám a vztahu místních obyvatel ke kvalitě
prostředí, ve kterém žijí.
Procházky kombinované s přednáškami, semináři a workshopy na školách a v zájmových kroužcích
napomohou ke zvyšování informovanosti a citlivosti v otázkách péče a spoluvytváření prostředí
a spoluzodpovědnosti za něj.

Aktivní participace veřejnosti na zodpovědnosti za kvalitu
a spoluvytváření prostředí
Cílem osvěty a komunikace je zvýšit zájem veřejnosti o prostředí natolik, že bude motivována stát se součástí
procesů plánování prostředí a přijmout za něj spoluzodpovědnost. Veřejný sektor však musí veřejnosti zajistit
příležitost do plánování ve správný čas aktivně vstoupit.
Úkolem zástupců veřejné správy je moderovat tyto vstupy tak, aby se podařilo pozitivně využít maximum
energie aktivních občanů ochotných investovat dobrovolně svůj čas, znalosti a případně peníze ve prospěch
veřejných věcí.
Proces participace principiálně kombinuje tři rozdílné a nezastupitelné skupiny účastníků: uživatele
území jako nositele místních detailních znalostí, experty (projektanty) jako nositele odborné znalosti
a veřejnou správu jako nositele pravomoci a zodpovědnosti.
Participace se čím dál častěji stává obvyklou praxí v plánování a rozhodovacích procesech v některých
státech a městech EU. Plánování a tvorba prostředí se pak posouvá více do roviny komunikativního týmového
procesu. Zohlednění názorů občanů vzešlých z pozitivní a transparentní strukturované diskuse podpoří
legitimitu konečných rozhodnutí zastupitelů v projednávané věci.
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Právě důsledným strukturováním a transparentní otevřeností (nezamlčování skutečností) je možné
vyvrátit oprávněnou obavu, že proces bude v určitém okamžiku díky strachu z neznámého torpédován
a vynaložené úsilí vyjde nazmar.
Moderování a usměrňování spoluúčasti občanů, uskupení a dalších osob je proces obtížný, pomalý a klade
vysoké nároky na osobu nebo instituci, která proces koordinuje. Přípravu participace rozhodně neusnadňuje
fakt, že optimální způsob spolupráce se liší podle různých typů a měřítek záměrů.

Zapojování občanů formou hry

ilustrace

Důležitým faktorem pro dosažení výsledků jsou i způsoby vedení diskuse, prostředí v jakém se odehrává,
čas v průběhu dne, kdy je diskuse vedena, a komunikační médium blízké co nejširšímu okruhu partnerů.
Mnohdy právě způsob a otevřenost diskuse je tím nástrojem, který pomůže odbourat strach veřejnosti ze
změn spíš než faktické parametry diskutovaného záměru.
Další rovinou participace jako institucionalizovaného nástroje zapojení veřejnosti je způsob, jak iniciovat
projekty zdola, aktivitou a úsilím skupin občanů. Pro veřejný sektor to představuje významné nové zdroje. Ani
v tomto případě ovšem nejde o obcházení standardních postupů při plánování, projektování bez projektanta
nebo nahrazování systému zastupitelské demokracie jiným, ale o jejich doplněk.
Vědomí a jistota, že hlas jednotlivce nebude ignorován a že je v tvorbě nejen sociálního, ale i fyzického
prostředí a v rozhodovacích procesech plnohodnotným partnerem, společně s povědomím o způsobech
a možnostech, kterými se občan může účastnit, přispěje k pocitu spoluzodpovědnosti za území a může vést
i k přímému delegování správy území na konkrétní občanské uskupení, ve kterém je veřejná správa „jen“
podílníkem (viz kapitola 2.1.7 Organizace a správa obecně).

Zážitková vycházka řečištěm naboso

ilustrace

Veřejné projednávání

ilustrace

Význ. bod, zdůraznění arch. ztvárněním

ilustrace

Odborný výklad v terénu

ilustrace
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Do části Sever jsou v rámci Koncepce zahrnuty tyto krajinné prostory: Severní kaňon Vltavy, Trojská kotlina
a Holešovický meandr.
Severní kaňon Vltavy a Trojská kotlina jsou součástí přirozeného rozhraní města a volné krajiny,
krajinného prstence Prahy včetně krajinných klínů, které podél topografických linií pronikají hluboko
do centra města. Fragmenty zemědělské a přirozené (divoké) krajiny jsou v bezprostředním kontaktu
s městem, které je obklopuje. Toto sousedství představuje značný potenciál za předpokladu odpovídající péče
a jednoznačného vymezení.
Holešovický meandr je pak tím klínem nivní krajiny, která v rámci rozsáhlých ploch Rohanského
ostrova a Štvanice proniká urbanizovaným územím až k původní hranici středověkého města. Na rozdíl
od zemědělsky a rekreačně využívané Trojské kotliny, býval periferií, kam se uchyloval průmysl a stopa
čistě utilitárního využití je patrná dodnes přítomností přístavů, zátok, fragmenty industriálních objektů
a množstvím brownfields. Holešovický meandr je obklopen souvislou zástavbou blokových struktur,
obytných čtvrtí 19. století. Je přechodem mezi stabilizovaným centrem a příměstskou krajinou. Do budoucna
by transformované břehy Holešovického meandru měly mít význam zejména jako rekreační zázemí okolních
čtvrtí.
Trojskou kotlinu a Severní kaňon Vltavy spojuje mnoho společných témat a jevů, proto je důležité, aby
území bylo chápáno jako jeden celek. Nejen správně a organizačně, ale i tak, aby mělo jasnou identitu, která
se zapíše do povědomí veřejnosti. Je třeba optimalizovat využití krajiny, definovat hlavní ideu a směřování
celého území. Nastolit ucelený a koordinovaný způsob rozvoje a zastřešit jej společným managementem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme oblast Trojské kotliny a Severního kaňonu sjednotit
v institut příměstského parku pod pracovním názvem Severní příměstský park. Příměstský park je jedním
z nástrojů správy příměstské krajiny, podrobně popsán je v kapitole 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče
o krajinu.
V koncepci nejsou hranice spravovaného území záměrně stanoveny. Dosah správy příměstského parku je
otázkou postupného vývoje a širší debaty. Námětem ke zvážení je, zda by do správy Severního příměstského
parku měla spadat i část Holešovického meandru, konkrétně oblast Pelc-Tyrolky a Bílé skály, aby nedošlo
k přetržení přirozených vazeb Trojské kotliny na obytné čtvrti Libně, Vysočan a Holešovic.
Postupný vznik Severního Příměstského parku může být iniciován současnou snahou MČ Troja v rámci
projektu Periurban parks, jejímž cílem je založení příměstského parku v tzv. testovacím pilotním území
Trojská kotlina, jižní část příměstského parku Draháň–Troja.
V příloze Koncepce je zahrnuta SWOT analýza shrnující slabé, silné stránky, příležitosti a hrozby, které
byly identifikovány na jaře 2012 v rámci mezinárodního projektu Periurban parks v Praze-Troji během
pracovního setkání zástupců odborné veřejnosti a obyvatel v Troji.
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Severní kaňon Vltavy

Podhoří

historické foto

Vyhlídka Baba

současný stav

Atmosféra přívozu Sedlec—Zámky

současný stav

Současný stav a charakter
Vltava se do Prahy vlévá zúženým korytem Jižního kaňonu a ve velmi podobném duchu hlavní město
i opouští. Krajinný prostor s názvem Severní kaňon Vltavy je částí Dolnovltavského kaňonu, který vede dál
po toku řeky do Středočeského kraje až ke Kralupům. Z jihu navazuje na území Trojské kotliny, je pomyslně
ohraničen hrdlem vymezeným morfologickou dominantou Babské skály na levém břehu a na pravém břehu
nejvyklenutější částí trojské terasy, tedy místem, které se nazývá Bosna.
Sevřené údolí kaňonu je charakteristické svými strmými skalnatými svahy nad vodou a volnou krajinou
s množstvím chráněných území. Komorní až venkovský charakter je v kontrastu s velkorysou plošností
Trojské kotliny. Vltavu lemuje soustava dnes vzájemně nepropojených a často obtížně přístupných vyhlídek
na panoramata řeky, města a krajiny. Na území Severního kaňonu, především v rámci pravého břehu, ústí
hned několik potoků – přítoků Vltavy (Lysolajský, Čimický, Draháňský, Bohnický, Trojský a Suchdolský
potok). Některé z nich jsou částečně zatrubněny a rokliny, kterými protékají, jsou v současnosti mnohdy
devastované a neprostupné. I samotná ústí potoků jsou zanedbaná. Přestože břehy kaňonu jsou již ovlivněny
historickou regulací toku pro voroplavbu a později plavbu, jejich charakter je blízký přírodě. V kaňonu jsou
tradičně zastoupeny i fragmenty plochy lokálního zemědělství. Svahy, dnes divoce zarostlé, byly v dřívějších
dobách využívány jako vinice. Specifická obytná zástavba má (až na hradbu panelových domů Bohnického
sídliště vystupující za hranou horizontu) podobu solitérních rybářských domků doplněných usedlostmi
a příměstskými vilami v zahradách.
Břehy řeky jsou v rámci Severního kaňonu propojeny pouze formou přívozů. Přívozy jsou umístěny
ve strategických místech. Jsou částečně utilitárním dopravním prostředkem, částečně atrakcí. Spoluvytvářejí
genia loci. Obě pobřežní trasy se potýkají s problémy. Levý břeh je tranzitní pro motorovou dopravu a na upatí
skal se vine i železniční koridor. Bezmotorová trasa, páteřní cyklotrasa A1 podél levého břehu, není vzhledem
k převážně nevhodným (nedostatečným) parametrům, těsnému přimknutí k automobilové komunikaci a bez
samostatného pokračování severně od Sedlce, příliš atraktivní. Pravý břeh, kde tranzitní komunikace pro
motorovou dopravu neprobíhá, je naproti tomu frekventovanou, kapacitně vytíženou cyklotrasou A2 vedoucí
dál do Středočeského kraje, velmi vytížen.

Rekreace v Severním kaňonu

ilustrace

Těžištěm levého břehu je Sedlec, malebné sídlo na úpatí Sedleckých skal. Železnice jej sice velmi výhodně
spojuje s vnitřní Prahou i se Středočeským a Severočeským krajem, ale také rozděluje na dvě části, čímž
vytváří málo propustnou bariéru v podélné ose sídla. V Sedlci se nachází rozsáhlé plochy dnes již nefunkčních
průmyslových areálů – mj. brownfields bývalých mrazíren, areál Stavomontáží, a. s., bývalá výtopna ČZU.
Existuje záměr tyto pozemky změnit na obytné území.
Vyhlídka Zámka

současný stav

Cíle
Hlavní prioritou je rozvíjet a zužitkovat rekreační potenciál kaňonu při zachování krajinných, krajinněekologických, zemědělských a kulturních hodnot území.

Návrh vyhlídky (N. Dočekal, 2012)

ilustrace
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Analýza
Silné stránky

Vyhlídka

ilustrace

•

zachované přírodní i kulturní hodnoty příměstské krajiny

•

krajinná diverzita (louky, skály, lesy, divoká příroda, přírodní relikty)

•

napojení na další krajinné celky (Roztocký háj – SČK, Lysolaje a Šárka, údolí 4 potoků: Drahanský, 		
Čimický, Bohnický, Trojský)

•

oblíbené cyklotrasy podél řeky s napojením na Středočeský kraj

•

vyhlídky na svazích

•

zemědělská produkce v nivě (zahrady)

•

stopy industriálního dědictví

Slabé stránky

Umělecký objekt v krajině

ilustrace

•

zanedbaná i neprostupná údolí potoků

•

levý břeh – neprostupnost, omezené možnosti pro cyklistický pohyb

•

rekreační vytíženost pravobřežní cyklotrasy A2

•

bariéry dopravní infrastruktury

•

krajinné a přírodní brownfields – skládky a devastovaná území

•

málo prostupné svahy

•

málo přístupů k řece

•

vizuálně patrná hranice mezi Prahou a Středočeským krajem (zejména přerušení kontinuálních cest)

Příležitosti

Severního kaňon a cíp Císařského ostrova

současný stav

•

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území

•

krajina pro příměstské vycházky a vyjížďky

•

rekreační zóna pro sídliště Bohnice – postupná kultivace okolí a krajiny sídliště

•

rekreační zóna Středočeského kraje – posílení vazeb

•

rozvoj zemědělského využití ploch v součinnosti s rozvojem přírody

•

rozvoj osobní rekreační dopravy na řece – drobná úvaziště pro malé lodě a zastávky výletních lodí

•

posílení vazeb s okolní krajinou – propojení systémem cest

•

iniciace návratu k přirozené nivní vegetaci na obou březích řeky a následná péče o tyto plochy

•

zpřístupnění a obnovení vyhlídek

•

komplexní přístup k návrhu stavby Pražského okruhu a Suchdolského mostu, využití rozsáhlé 		
investice v území k celkové revitalizaci dotčené krajiny

Hrozby

Překročení ústí potoka

ilustrace

•

nekoordinované neadekvátní zastavění volných ploch krajiny a brownfields

•

devastace krajiny stavbou Pražského okruhu a Suchdolského mostu, zanedbání kompenzací

•

zanedbání péče o krajinu a její degradace

•

nekoordinované dílčí stavební zásahy v (nivní) krajině

•

fyzická a pohledová bariéra případného nevhodného vedení navrhované tramvajové trati Podbaba–		
Suchdol

•

zvýšení nároků na IAD v oblasti Podbabská–Roztocká po dokončení Pražského okruhu

•

cyklostezky a cesty jako čistě dopravní stavba bez vazby na okolí a začlenění do krajiny

Koncepce
Zajištění správy prostřednictvím příměstského parku
Vyhlídka Na Farkách

současný stav

Severní kaňon je třeba z hlediska rozvoje a investic posuzovat v kontextu Severního příměstského parku.
Více informací k tomuto tématu viz kapitola 2.2.1 Sever-úvod a 2.1.7 Organizace a správa obecně.
Zlepšení návaznosti na Středočeský kraj
Severní kaňon je jen malou, administrativně vymezenou částí vltavského údolí, které je z většiny součástí
Středočeského kraje. Pravidla a náměty deklarované Koncepcí pro tuto malou část jsou obdobně aplikovatelné
na celé území. Z hlediska kvality veřejného prostoru je důležitá mimo jiné fyzická provázanost systému
bezmotorových cest. Stanovení společných cílů týkajících se celého kaňonu bude iniciačním aktem, který by
měl optimalizovat komunikaci se Středočeským krajem. Oblast celého kaňonu by se tak mohla stát předmětem
diskuze např. v rámci uplatňování nástroje Integrované území investice - ITI (viz kapitola 0.3 Terminologie).

Pravý břeh Vltavy

současný stav
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Aktivace krajiny, kontinuální péče o krajinu a podpora zemědělských aktivit
Je třeba usilovat o scelování ploch nivní krajiny a revitalizaci krajinných detailů, zejména kultivaci údolí
a ústí všech potoků.
Je třeba podporovat zemědělské aktivity (např. motivovat k návratu k sadovnictví a pěstování vinné
révy). Mělo by dojít k vytvoření systémového nástroje, kterým bude popularizována lokální produkce
a prodej potravin. V tomto ohledu je zapotřebí usilovat o zapojení všech zemědělských usedlostí a subjektů
(aktivní pozůstatky zahrádkářské kolonie v Podhoří, experimentální Demonstrační a výzkumnou stanici
ČZU, Ekologické centrum budované v objektu bývalé octárny v Podhoří apod.).
V případě nových vstupů, které představují pro krajinu velkou zátěž, tedy např. stavba tramvajové trati
Podbaba–Suchdol, Pražský okruh vč. Suchdolského mostu a výstavba Nového Sedlce, je třeba znovu prověřit
jejich dopad na území a případnou realizaci podmínit kompenzačními opatřeními zlepšujícími kvalitu
prostředí. Více informací k tématu v kapitolách 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní a 2.1.6
Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.

Cesta podél potoka

ilustrace

Vyhlídka

ilustrace

Vyhlídka		

ilustrace

Vyhlídka (Cardada, Paolo L. Bürgi, Švýcarsko)

ilustrace

Lysolajský portál

ilustrace

Utvoření uceleného systému cest pro různé druhy bezmotorového pohybu, rozptyl rekreační zátěže
do krajiny
Významnou roli mají v rámci Severního kaňonu zejména cesty ve druhém patře, které mohou být atraktivní
alternativou pohybu v kapacitně vytížené pobřežní úrovni kaňonu, neboť spojují řadu významných vyhlídek
(viz mapka). Velký rekreační potenciál mají rovněž cesty údolím potoků, které přibližují řeku sídelním celkům
na terasách nad řekou (Suchdol, Bohnice aj.) a pomohou rozptýlit rekreační zátěž zejména pravého břehu
do širší krajiny. Je třeba zahustit přístupy na břeh a rovněž z hlediska bezmotorového pohybu optimalizovat
pobřežní cesty a cesty na hranici nivy. Více informací viz kapitoly 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů;
obecné principy mobility podél řeky a 2.1.4 Rekreační bezmotorový pohyb a volnočasové sportovní aktivity
vázané na řeku.
Zlepšení přístupnosti břehů a dopravní obsluha území
Z hlediska veřejné dopravy je především vhodné zlepšit napojení na Středočeský kraj (nové zastávky,
zkrácení čekacích intervalů). Z hlediska IAD je potřeba určit, která místa mohou být strategická pro možnost
odstavení vozidla během výletů (malá rodinná parkoviště). Vytipovaná místa jsou zobrazena v mapě.
Hlavní přístupové uzly se zastávkami veřejné dopravy (Lysolajský portál, Zámky, Podhoří a Sedlec) je nutno
kultivovat a fyzicky napojit na systém cest tak, aby vizuálně i povědomě v myslích návštěvníků a místních,
odpovídaly svému významu. Z hlediska příčného propojení břehů je třeba bezbariérově upravit oba přívozy.
Více informací viz kapitoly 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Obecné zásady týkající se kultivace a návrhu nástupních míst na přívozy jsou popsány v kapitole 2.1.5
Koncepce vodní dopravy.
Optimalizace podmínek pro rekreační plavbu
V rámci podpory rekreační vodní dopravy v území je zapotřebí iniciovat vytvoření drobných veřejných úvazišť
pro osobní malé lodě, nástupního místa pro motorové osobní lodě ze severu ČR a Německa, případně pro
pražské osobní lodě v návaznosti na plánovaný západní vchod do zoo. Vytipovaná místa pro zřízení úvazišť
jsou zobrazena na plánu Severního kaňonu Vltavy 1 : 15 000. Více informací o vodní dopravě na území Prahy
viz kapitola 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.
Kultivace potenciálně aktivních a atraktivních míst a orientačních bodů v území
V současnosti často zanedbaná nebo nevyužitá místa společně s uceleným systémem cest vytvoří rekreační
kostru, která bude tvořit identitu Severního kaňonu. Jde jak o vyhlídky a ústí potoků, tak o objekty kulturního
nebo industriálního dědictví v rámci urbanizovaných částí kaňonu. Velká část těchto míst je předmětem
iniciačních záměrů popsaných v následujícím oddíle. Významnou roli hraje z tohoto hlediska Sedlec, kde je
koncentrováno množství atraktivního potenciálu. Více informací k tématu viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční
krajiny a městského rozhraní.

Katalog místních iniciačních záměrů
Úpravy Lysolajského portálu jako významné
křižovatky a přístupového bodu do Severního kaňonu
Lysolajský portál je ústím Lysolajského údolí, místem, kde ulice V Podbabě podchází železniční viadukt
a napojuje se na vltavský břeh. Je pomyslnou bránou jak do Severního kaňonu Vltavy, tak do krajinného
prostoru Lysolajského a Šáreckého údolí. Spojuje prostor řeky s širším krajinným zázemím (přírodní
park Šárka – Lysolaje, PP Housle). Z hlediska rekreačního pohybu jde o významnou křižovatku, která má
potenciál stát se rovněž plnohodnotným místem zastavení. Je zde zastávka autobusu veřejné dopravy, nástup
na podbabský přívoz, uvažuje se do budoucna o zřízení tramvajové zastávky.
Místo je třeba vhodně kultivovat a zorganizovat tak, aby bylo čitelné, uchopitelné jako jeden prostor včetně
části na břehu řeky, kde se nachází nástup na přívoz a ústí Lysolajského potoka. Místo je možné dovybavit
půjčovnou a servisem kol, vhodným pobytovým mobiliářem apod. Obecné informace k přístupnosti břehů
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a návaznosti na veřejnou dopravu viz kapitola 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility
podél řeky.
Zpřístupnění a kultivace příčných cest do druhého patra po obou stranách vstupu do Lysolajského údolí
Přímo nad Lysolajským portálem se nachází jedna z nejatraktivnějších vyhlídek Severního kaňonu.
Na ni navazuje pěšina ve stopě historické cesty na Suchdol. Spojovací cesta, která vede ze spodní úrovně,
od viaduktu na vyhlídku a potažmo dál do Suchdola, je v současnosti přerušena soukromým pozemkem.
Vlastnické právo pozemku je omezeno věcným břemenem chůze a jízdy. Důvodem pravděpodobně není
napojení na pěší cestu, ale sdílené nádvoří s další budovou v soukromém vlastnictví. Je třeba vyvolat jednání
s vlastníky o možnostech obnovení průchodu.
Užití mobiliáře v krajině

ilustrace

Na protější straně portálu je obdobný problém. Je třeba zpřístupnit a posléze citlivě kultivovat stezku
vedoucí po na hraně skal PP Baba až ke zřícenině letohrádku Baba. Jedinou překážkou jsou v tomto případě
pozemky Správy železniční dopravní cesty, neboť schodiště nad tratí směrem do svahu přístupné od viaduktu
zde fyzicky existuje jako pozůstatek bývalé železniční zastávky.
Kultivace nástupního místa na přívoz

Vyhlídka (Vedahaugane, LJB, Norsko)

ilustrace

Z hlediska příčného propojení přes řeku, které je v současnosti saturováno dvěma přívozy, se zvažuje přívoz
Podbaba–Podhoří výhledově nahradit lávkou pro bezmotorový pohyb, případně pro veřejnou dopravu.
Z hlediska Koncepce není tato rozsáhlá investiční akce prioritou. Úkolem je spíše optimalizovat spojení
přívozem, který je navíc cenným prvkem místního koloritu a atrakcí. Zásadním předpokladem obecné
využitelnosti přívozu je jeho bezbariérovost. Možností je i celkové navýšení přepravní kapacity a rozšíření
o zastávku na cípu Císařského ostrova, čímž by se zvýšila atraktivita ostrova a jeho fyzické zapojení
do Severního kaňonu. Námětem k prověření je posunutí zastávky v Podhoří směrem k plánovanému
západnímu vstupu do zoo. Obecné zásady týkající se kultivace a návrhu nástupních míst na přívozy jsou
popsány v kapitole 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.
Kultivace ústí Lysolajského potoka
Více k tématu viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.

Sedlec jako těžiště levého břehu
Sedlec

současný stav

Sedlec je místem, kde se koncentruje množství aktivit a rekreačního potenciálu. Je vhodné tento potenciál
využít a dále rozvíjet tak, aby se Sedlec zase stal cílem turistických vycházek Pražanů, jako tomu bývalo
v minulosti. Při správně nastaveném managementu území může zvýšením návštěvnosti Sedlec generovat
příjmy, které lze reinvestovat ve prospěch lokálních potřeb.
Kultivace bývalé výhonové hráze, její ochrana a údržba

Sedlec

historické vyobrazení

Výhony vznikaly v souvislosti s regulací koryta pro voroplavbu a jejich úkolem bylo v suchých obdobích
soustřeďovat proud. Mezi jednotlivými kamennými hrázkami (výhony) se nacházely tzv. tůně, které byly
útočištěm specifických živočišných druhů (obojživelníků apod.), byly s oblibou využívány i ke koupání.
Většina výhonů již ztratila svůj smysl, postupně byly zakryty naplaveninami, zarostly a na mnoha místech
již nejsou čitelné. Podobně jako regulované břehy působí pod vrstvou naplavenin a rozbujelou vegetací
přírodním dojmem, jsou i výhony často zarostlé natolik, že se stávají přirozenou součástí břehu.
Sedlecký výhon je jedním z těch, které jěště lze v prostoru řeky ještě fyzicky rozeznat. Předpokladem
ochrany a údržby je jeho citlivá kultivace směřující i k částečné pobytovosti akcentováním původního
významu místa (např. jednoduché posezení, pěší přístup k vodní hladině, reminiscence původní funkce, lze
zvážit možnost zřízení plovárny apod.). Viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Revitalizace suchdolské vodoteče a jejího ústí
Ústí Suchdolského potoka by mělo být odkryto a odtrubněno. Lze navrhnout specifický způsob jeho překročení,
místo má potenciál stát se křižovatkou i zastavením v rámci sedleckého břehu. Informace k tématu také viz
kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.

Překročení ústí Suchdolského potoka

současný stav

Sedlecké nábřeží
Louka u řeky (vzniklá usazením říčních naplavenin) představuje významný pobytový prostor jak pro obyvatele
Sedlce, tak pro výletníky. Současná „rychlá“ stezka využívaná zejména pro cyklistický pohyb vede přes louku
a brání tak v jejím pobytovém využití a v rozvoji hodnotné nivní vegetace. Proto je po dožití této stávající
stezky vhodné prověřit možnost zprostupnit louku a zpřístupnit břeh citlivějším způsobem. Cyklotrasu je
pak možné vést dál od břehu, blíž ke komunikaci Roztocká nebo v rámci jejího profilu. Rekreační potenciál
louky může být navýšen např. vysekáním travnatého pobytového palouku, citlivým doplněním adekvátního
vybavení pro posezení, odpočinek, společenské aktivity apod. Obecné teze k vedení tranzitních cyklistických
tras jsou deklarovány v kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.

Překročení ústí potoka

ilustrace
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Návrh
Úseky
Sever
Severní kaňon Vltavy

Historické jádro Sedlce jako společenské centrum obce
Pro další rozvoj Sedlce je první fázi nutné zlepšit prostupnost obce, přístupnost k vlakovému nádraží jakožto
komunikačnímu uzlu a přístupnost nábřeží. Klíčové je rovněž prověřit možnosti nakládání se strategicky
umístěnými pozemky z hlediska jejich majetkoprávních vztahů. Případná realizace vlastnicky omezených
záměrů je závislá na existenci stávajících smluvních vztahů a bude předmětem dohody zúčastněných stran.
Jedním z nástrojů organizace dílčích úprav veřejného prostoru včetně koordinace se záměrem nové výstavby
je ideová architektonická soutěž.
U slona - rehabilitace strategicky položeného místa
Do poloviny 20. století se ve staré části Sedlce v bezprostředním sousedství železnice nacházela kultovní
restaurace U slona. Místo propojuje a aktivuje historické jádro se sedleckým břehem, proto má potenciál
především z hlediska své polohy se znovu stát aktivním bodem území, např. opět restauračním zařízením.
Nachází se rovněž v blízkosti přívozu, s výhledem na řeku a v návaznosti na schodišťovou stezku k sedlecké
vyhlídce. V současnosti se zde vyskytuje chátrající objekt v soukromém vlastnictví.

Bývalá restaurace U slona		

historické foto

Transformace sedleckého dvora a rehabilitace přilehlé zahrady ve veřejně přístupný park
Sedlecký dvůr má, jakožto přirozená dominanta obce, dobrý předpoklad být transformován v aktivní místo
jak z lokálního společenského a komunitního hlediska, tak i z hlediska návštěvnické atraktivity. Příležitostí
je také rekultivace přilehlých pozemků, původní zahrady dvora s barokními zídkami. Nabízí se například
možnost vytvořit nízkonákladový park, pobytový prostor citlivě akcentující logiku a charakter místa. Parcely
i objekty jsou v současnosti v soukromém vlastnictví a chátrají.
Pozemky v blízkosti informačního centra Prahy 6, podél dráhy, v současnosti ve správě MČ lze využít
k rozšíření ulice V Sedlci a k vytvoření adekvátního předprostoru monumentálního sedleckého dvora. Toto
prostranství pak může dobře posloužit jako kultivovaný veřejný prostor v historickém jádru.

Vyhlídka (Parco Lineare, Studio Nowa, Itálie)

ilustrace

Kaple Nejsvětější Trojice
Okolí kapličky včetně nástup na cestu do sedleckého háje je třeba kultivovat jako orientační bod a místo
zastavení s ohledem na genia loci a důležitou roli tohoto prostoru v obrazu obce.
Schodišťová cesta k Sedlecké vyhlídce jako atraktivní cesta do druhého patra
Cesta na sedleckou vyhlídkou je již v současnosti využívána a i přes svou bariérovost (schodiště) je kvalitním
(avšak specifickým) příkladem ztvárnění příčné propojovací cesty do druhého patra. Její atraktivitu je třeba
zvýšit kultivací a drobnými úpravami, např. sjednocením prvků zábradlí. Existenci cesty je vhodné podpořit
citlivým označením nástupu. Více informací k tématu v kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné
principy mobility podél řeky.
Zachování a nové využití Hergetovy cihelny
Je vhodné zachovat historicky cenný industriální objekt na křižovatce cesty podél železnice a ulice Přerušené,
jak navrhuje Koncepce. Hergetova cihelna má potenciál transformace v atraktivní živý prostor, mohla by se
stát např. sídlem drobných dílen, provozoven, ateliérů nebo dokonce kulturním centrem lokality apod.
Obnova sedleckého háje jako specifické krajinné entity a potenciálního cíle vycházek
Háj je zapotřebí kultivovat ve smyslu podpory jeho přirozenosti (např. vyčištěním od náletových dřevin)
a zpřístupnit z centra obce. Úprava cest, informační systém, lehké doplnění mobiliářem především v místech
vyhlídek jsou žádoucí z hlediska využívání háje jako rekreačního cíle širokou veřejností. Vhodné je prověřit
i možnost propojení s pozemky bývalé zahrady sedleckého dvora.

Nástup na sedleckou vyhlídku

současný stav

Hergetova cihelna

současný stav

Zahrada sedleckého dvora

současný stav

Obnovení ulice Přerušená a vybudování cesty pro bezmotorový pohyb podél železnice
Z hlediska kvalitní příčné prostupnosti Sedlce je vhodné obnovit kolmé propojení přes železnici (podjezdem)
podél Suchdolského potoka, kolem Hergetovy cihelny až na břeh k jeho ústí. Toto propojení může plynule
navázat na plánovanou obnovenou historickou cestu úvozem vedoucí podél vodoteče do svahu na Suchdol.
Koncepce navrhuje z hlediska zlepšení podélné prostupnosti Sedlce (potažmo prostoru řeky) vybudovat
cestu vedoucí po západní straně železnice, tedy po hraně prostoru řeky navazující na pěšinu na hraně svahu
podél bývalého industriálního komplexu až k vyhlídce Nad Lysolajským portálem.
Více informací k tématu uceleného systému cest a k tématu bariér je v kapitole 2.1.3 Přístupnost
a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Priority z hlediska veřejného prostoru při případné realizaci záměru cyklotrasa a18 úsek Sedlec–Budov
Úsek cyklotrasy A18 by měl dle záměru vést od přívozu v Sedlci ke Kozím hřbetům ve stopě historické cesty,
která vedla z Dolního do Horního Sedlce. Dnes ji lemuje vodoteč zajišťující odvedení povrchových vod z areálu
ČZU a Budovce. V horní části je cesta přerušena navážkou z bývalé skládky Sadů, lesů a zahradnictví Praha.
Součástí vybudování trasy by mělo být i případné otevření vodoteče, která je zatrubněná, její kultivace
včetně souvisejícího devastovaného území. Cesta Budov–Sedlec by měla sloužit rovněž jako vycházková
trasa, pěší propojení s druhým patrem, se Suchdolem a navazující krajinou. Je proto nutné prověřit možnosti
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pojednání povrchu cesty tak, aby bezpečně sloužila pro veškerý bezmotorový pohyb. Více informací k tématu
viz kapitoly 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky a 2.1.2 Artikulace říční
krajiny.
Priority z hlediska veřejného prostoru při realizaci záměru tramvajová trať Podbaba–Suchdol
Prostorově kritickým momentem návrhu tratě je úsek Lysolajský portál – Suchdol, kde dochází k zúžení
dopravního koridoru podél Podbabských skal. Druhým problematickým momentem je nutnost překonat
převýšení až sedmdesáti metrů mezi úrovní Podbabské (Roztocké) ulice a úrovní suchdolské terasy.
Z hlediska kvality veřejného prostoru je zapotřebí, aby při výstavbě této tratě byly respektovány následující
připomínky Koncepce:
Bývalá výhonová hráz — sedlecký břeh

současný stav

•

Trať by měla být vedena po levé straně silniční komunikace Podbabská–Roztocká (tj. mezi touto
komunikací a železnicí).

•

Trať by se neměla stát fyzickou ani pocitovou bariérou, proto je třeba ji co nejdéle vést v úrovni komunikace
jako součást jejího profilu (eliminovat mimoúrovňové vedení tratě).

•

Je vhodné eliminovat vizuálně negativní působení při pohledu z protějšího břehu a fyzicky nenarušit
chráněné krajinné prvky – vedení tratě na estakádě, která „prořezává“ Podbabské skály není z těchto
hledisek přípustné.

•

Je třeba stavbu tratě tam, kde vystoupí nad úroveň stávající silniční komunikace, adekvátně architektonicky
pojednat a začlenit do prostředí.

•

Trať by neměla zúžit profil komunikace na úkor bezmotorového pohybu.

•

Tramvajová zastávka Nový Sedlec by měla být umístěna tak, aby kvalitně obsloužila i stávající zástavbu
a historické jádro Sedlce.

Ostatní iniciační body a záměry na pravém břehu Severního
kaňonu Vltavy
Demonstrační a výzkumná stanice ČZU v Podhoří jako aktivní zemědělský subjekt v nivní krajině

Výhonová hráz v Sedlci v Orientačním plánu Prahy (1938)
historické zobrazení

V rámci podpory zemědělských subjektů v Severním kaňonu je vhodné počítat i se zapojením instituce, která
je v dnešní době uzavřeným areálem a její výsadní aktivitou je výzkum. Stanice má dostatečné napojení
na infrastrukturu, tudíž lze uvažovat např. o pořádání osvětových akcí pro veřejnost, lokálních trhů,
prodeji sazenic apod. Oplocení areálu zahrady by mělo být zkultivováno tak, aby nevytvářelo nevzhlednou
vizuální bariéru. V ideálním případě, vzhledem k potenciální atraktivitě vnitřku areálu, by se mohl částečně
otevřít veřejnosti (jedna průchozí cesta, rozvrh otevíracích hodin, edukativní vycházky s výkladem, trh
přímo v areálu apod.). Nutné jednat s ČZU. Více informací k tématu v kapitole 2.1.2 Artikulace říční krajiny a
městského rozhraní a 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
Scelování ploch a zlepšení prostupnosti v rámci zahrádkářské kolonie v Podhoří

Měkký povrch cesty v krajině

ilustrace

Nevyužívané pozemky podhořských zahrádek by měly být sloučeny v celistvé krajinné plochy, na kterých
bude možné rozvíjet tradiční formy nivního zemědělství, např. sad. Tyto plochy nebudou oploceny, tudíž
mohou plnit funkci veřejného prostoru. V souvislosti s rekultivací těchto ploch lze uvažovat i o rehabilitaci
archetypu výletního hostince v sadu, jenž je pro příměstskou krajinu, zejména pro oblast Trojské kotliny
a severního kaňonu Vltavy příznačný. V minulosti se konkrétně zde, v Podhoří, nacházela mj. oblíbená
restaurace U Loskotů. V souvislosti s částečným odstraněním plotu se zlepší prostupnost území, příčně se
propojí dvě paralelní cesty – pobřežní a cesta po hraně nivy vedoucí kolem octárny. Více informací k tématu
v kapitole 2.1.2 Artikulace říční krajiny a 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
Motivace k využívání paralelních cest na hranici nivy

Výzkumná stanice ČZU v Podhoří

současný stav

Cesty podél řeky by měly být optimalizovány pro klidný pěší pohyb a pobyt na břehu (odstranění svodidel,
přidružení mlatového pásu apod.). Předpokladem zklidnění pobřežní cesty je motivovat k využívání
paralelních cest zejména pro cyklistický pohyb, případně jízdu na bruslích. Podhořím vede paralelní cesta
na hraně nivy, která je atraktivní přítomností pamětihodností a potenciálně živých bodů (vinné sklepy
– octárna, kaplička). V souvislosti se scelováním ploch krajiny v Podhoří by se mělo usilovat o zlepšení
kapilární prostupnosti prostoru mezi těmito dvěma trasami. Obdobná situace nastává za křižovatkou Zámky
směrem na sever. „Rychlý“ způsob pohybu by měl být i zde koncentrován dál od břehu, v ulici V Zámcích.
Více k tématu viz kapitolu 2.1.4 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Vinné sklepy (octárna) v Podhoří čp. 280 - Ekologické centrum botanické zahrady

Cyklotrasa v krajině

ilustrace

Hospodářský objekt octárny je dominantou pravého břehu a mohl by z této pozice saturovat poptávku
po lokálním centru s aktivitami pro místní. Stejně tak může být atraktivní i pro výletníky. Vzhledem
k rekreačnímu charakteru místa je vhodné uvažovat o kulturně-vzdělávací náplni s alespoň částečným
otevřením veřejnosti, lze ho zapojit i do produkčních aktivit v rámci podpory lokálního zemědělství v nivní
krajině. V současnosti je objekt v rekonstrukci a bude transformován do podoby Ekologického centra botanické
zahrady, což se v zásadě shoduje se záměrem Koncepce. Více informací k tématu v kapitole 2.1.2 Artikulace
říční krajiny a 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
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Kaplička sv. Václava v podhoří
Klasicistní kaple, ležící mezi zahradami mimo hlavní cestu, přístupná postranní pěšinou je rovněž jednou ze
zajímavých zastávek na cestě. Je zapotřebí označit přístup a kultivovat její předprostor.
Dům převozníka v Podhoří
Záměr iniciuje MČ Praha-Troja. Jde o rekonstrukci bývalého domu převozníka a vytvoření bezbariérového
nástupu na přívoz. V rámci tohoto záměru se místo kultivuje a pozitivně aktivuje. Uvažuje se o zřízení
kavárny a několika parkovacích stání. Komplikací je, že stavba se nachází v průtočném území, proto musí
být této skutečnosti uzpůsobena použitím lehkých konstrukcí, materiálů apod.
Dům převozníka je jednou z možností, jak lze nástup na přívoz kultivovat. Tématem další diskuze by měla
být současná podoba architektonického návrhu vzhledem k charakteru lokality a rovněž umístění domu
převozníka vzhledem k námětu Koncepce posunout zastávku přívozu směrem k plánovanému západnímu
vstupu do zoo. Obecné zásady týkající se kultivace a návrhu nástupních míst na přívozy jsou popsány
v kapitole 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.

Pobytové místo u vody

ilustrace

Zastávka přívozu

ilustrace

Pobřežní cesta

ilustrace

Kultivace křižovatky Zámky jako významného přístupu do prostoru řeky v rámci pravého břehu
Ústí Bohnického potoka je důležitou křižovatkou v rámci pobřežní trasy s potenciálem živého místa:
•

nástup na cesty druhého patra, na vyhlídku Zámka

•

pěší i cyklistické spojení do Bohnic (atraktivní cyklostezka A28 údolím Bohnického potoka)

•

zastávka autobusu veřejné dopravy

•

návaznost na nástupiště přívozu Sedlec–Zámky

Je zapotřebí zorganizovat a kultivovat toto v současnosti nepřehledné, devastované, nevyužité místo
tak, aby se stalo uchopitelným prostorem, reflektujícím svůj význam. V místě by mohlo vzniknout několik
parkovacích míst např. formou vydlážděné plochy pod stromy. Parkovací plochy musí být citlivě integrovány
v rámci kultivovaného prostranství a odpovídat charakteru místa. Pobřežní cyklotrasa A2 by měla vést
primárně ulicí V Zámcích. Volný prostor břehu může být využit jako pobytová louka a cesta podél břehu by
měla být určena primárně pro pěší pohyb. Je třeba optimalizovat pěší napojení na zastávku přívozu Sedlec–
Zámky a kultivovat ústí Bohnického potoka.
Více k tématu viz kapitola 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní, 2.1.3 Přístupnost a prostupnost
břehů; obecné principy mobility podél řeky a kapitola 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.
Revitalizace Čimického údolí a transformace továrny na dynamit jako nositele kulturního dědictví
lokality
Roku 1868 zde byla v přímé návaznosti na břeh založena společností Alfred Nobel a spol. první a zároveň
poslední továrna na dynamit v Čechách. Dnes je zchátralý areál bývalé dynamitky v soukromém vlastnictví,
proto je údolí neprostupné. Je třeba zahájit jednání s vlastníkem pozemků o možnostech jeho otevření
a zprůchodnění. Dynamitka má velký potenciál transformace v industriální park či kulturní a osvětové
centrum. Je třeba předejít totální degradaci cenných objektů a pokračující devastaci údolí. Podél potoka
by údolím měla vést cesta, která s řekou propojí oblast Bohnic a Čimic. Z ústí Čimického údolí by měla být
zpřístupněna i vyhlídka (bývalé hradiště Zámka), jež se nachází na strmém severním ostrohu přímo nad
údolím.
Drobná pobytová místa v rámci pobřežní trasy
V rámci míst zastavení v podobě zastávek přívozů, nástupních mol výletních lodí, veřejných úvazišť a ústí
potoků, i ve vytipovaných místech mimo ně je třeba břeh citlivě doplnit výbavou pro pěší výletníky a lokální
aktivity (lavice, lavička, palouk – vysekaný trávník na piknik apod.), v návaznosti na zastávky veřejné
dopravy a parkoviště umístit lavice k přezouvání a odkládací boxy pro in-line bruslaře. Kiosky a občerstvení,
jejichž vznik v těchto místech může být iniciován, musí mít nerušivou kultivovanou formu.

Dynamitka v Čimickém údolí

současný stav

Návrh území00 Severního
(IDENTIFIKÁTOR_LEVÁ)
kaňonu Vltavy
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mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter

(návrh)
urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Sedlec

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Čimický potok

místopis prostoru řeky

Baba

iniciační body, orientace (návrh)

zahrádky

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy
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Návrh
Úseky
Sever
Trojská kotlina

Trojská kotlina

Stromovka

současný stav

Lávka do Troje

současný stav

Aktivity v Trojské kotlině

současný stav

Rekreační zátěž — vchod do zoo

současný stav

Pustá vinice — výhled na řeku

současný stav

Současný stav a charakter
Trojská kotlina je ustálené označení krajinného prostoru, rozlehlého údolí Vltavy, které je ze severní strany
lemováno skalnatými trojskými stráněmi a na protějším břehu ohraničeno hranou terasy pražského meandru.
Široká niva Vltavy zahrnuje velkou část Stromovky, Císařský ostrov, Troju a plochy bývalého Holešovického
ostrova. Krajinný prostor se na severozápadě zužuje do Severního kaňonu Vltavy. Pomyslná jihovýchodní
hranice, kde se kotlina stáčí do Holešovického meandru, probíhá v ose železničního mostu pod Bílou skálou.
Trojská kotlina je rozlehlým, avšak centrickým krajinným prostorem. Pomyslný střed bychom příznačně
nalezli v oblasti Trojského zámku. Krajina, odedávna chápaná jako rekreační zázemí Prahy, je typická
intenzivní koncentrací krajinného i kulturního bohatství. Přes rozsáhlé proměny krajiny v souvislosti
s regulací a splavněním toku se zde zachovaly stopy původní vltavské nivy s patrnou strukturou lužního
lesa, nivních luk a s pozůstatky slepých ramen. Na svazích se nacházejí skalní útvary pokryté bohatou stepní
vegetací.
Charakter Trojské kotliny je typický koncentrací cenných celoměstských funkcí v rekreačním jádru
území. Velkou část tvoří plochy komponované krajiny Královské obory, nadregionálně významné areály zoo
a botanické zahrady a také kulturně-historické fenomény: Trojský zámek a Výstaviště Holešovice.
Do území postupně pronikly i výrazné prvky městské technické infrastruktury např. v podobě Ústřední
čistírny odpadních vod. Na přelomu dvacátého století, v souvislosti s trendem péče o tělo i ducha, zde našly
v ploché nivní krajině své místo i sportovní areály a hřiště. Potvrdily tak charakter využívání kotliny
a doplnily nabídku rekreačního vyžití v území. Trojská kotlina je z hlediska strategického rozvoje tradičního
volnočasového potenciálu jedním z nejcennějších pražských území.

Cíle
Cílem je obecné vnímání i fyzické propojení Trojské kotliny jako fungujícího celku s rekreačním využitím
a koordinovanou péčí o krajinně-kulturní hodnoty. Prioritně je třeba rozptýlit návštěvnický tlak pražské
zoo a rozprostřít jej mezi ostatní atraktory v území a koncepcí mobility vyřešit související dopravní zátěž.
Klíčovým pro budoucí podobu Trojské kotliny je nalézt adekvátní využití pro zanedbané plochy a brownfields
nivní krajiny. Obecným cílem je, aby došlo k vzájemnému souladu celoměstské rekreace a lokálních aktivit
jak z hlediska působení na obraz území, tak z hlediska rozvoje a investic.

Analýza
Silné stránky
•

krajinné bohatství, vysoká úroveň biodiverzity

•

přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí

•

Trojská kotlina jako tradiční rekreační cíl, přítomnost atrakcí celoměstského významu

•

kvalitní obytné prostředí, zájem a zapojování místních do dění a rozvoje lokality

•

blízkost centra města

•

přítomnost památek významného architektonického dědictví
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Slabé stránky
•

uzavřené areály zoo a botanické zahrady, kde rozvoj stojí především na zvyšování návštěvnosti a nabídce
celodenního programu uvnitř areálu bez vazby na okolí

•

mobilita a dostupnost území

•

fyzické i vizuální bariéry areálů celoměstských funkcí

•

kolize pěších s motorovou dopravou na mnoha místech kotliny

•

silné zatížení Troji automobilovou dopravou v souvislosti s dopravou lidí do zoo

Příležitosti
Parkování před zámkem na břehu

Stádo koz spásá trojské svahy

současný stav

současný stav

•

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území

•

strategické rozvojové území – potenciál rozvoje volnočasové, rekreační a kulturní podstaty území

•

systémové provázání jednotlivých celků Trojské kotliny (systém cest, půjčovny kol, jednotná vstupenka,
informační systém, logo apod.)

•

rozvoj zemědělského využití některých ploch v součinnosti s rozvojem přírody

•

posílení vazeb s okolní krajinou a městem – propojení systémem cest

•

vazba skrze pěší cesty, veřejná prostranství a městské parky s Dejvicemi, Bubenčí, Holešovicemi, Libní,
sídlištěm Bohnice aj.

•

koordinací MČ a dalších aktérů řešení problému dostupnosti a mobility v Trojské kotlině

•

scelování ploch nivní krajiny, iniciace návratu k přirozené vegetaci a následná péče

Hrozby
•

nevyvážený poměr celoměstských funkcí a lokálního charakteru Trojské kotliny

•

realizace projektů infrastruktury bez komplexních úvah o mobilitě v této oblasti

•

záměr stavby protipovodňové zdi kolem zoo - je v rozporu s názorem Koncepce na funkci a využití nivní
krajiny

•

potenciální vizuální a fyzická bariéra v případě rozšíření ÚČOV

•

expanze areálů zoo a botanické zahrady na úkor krajiny

•

cyklotrasy a cesty jako čistě dopravní stavba bez vazby na okolí a začlenění do krajiny

Koncepce
Dopravní zátěž v Trojské kotlině

současný stav

Zajištění správy formou nástroje příměstského parku
Trojskou kotlinu je třeba z hlediska správy, rozvoje a investic posuzovat v kontextu Severního příměstského
parku (a v návaznosti na Středočeský kraj). Informace k tomuto tématu viz kapitola 2.2.1 Sever, 2.1.6 Příměstský
park jako nástroj péče o krajinu a 2.1.7 Organizace a správa obecně.

Aktivace prostředí adekvátním využitím krajiny a zajištění
kontinuální péče
Transformace nevyužitých ploch a brownfields

Pravý břeh Trojské kotliny

současný stav

Pro další rozvoj Trojské kotliny je klíčové nalézt adekvátní využití zanedbaných krajinných ploch s nevyužitým
potenciálem s důrazem na zajištění a posílení ekosystémových služeb jako návratu k hodnotám kulturní
krajiny a upřednostňování scelování ploch nivní krajiny a revitalizaci krajinných detailů.
Transformace stávajících aktivit
Je zapotřebí komplexně revidovat klíčové aktivity v území (koně, inline bruslení, vodáctví aj.), definovat
možnosti rozvoje, lokalizovat vhodná místa pro rozvoj jednotlivých aktivit v souladu s péčí o krajinné
hodnoty.
Podpůrná protipovodňová opatření
Trojská kotlina (např. v oblasti Císařského ostrova) je potenciální oblastí pro využití retenčních schopností
nivní krajiny k alternativnímu doplňkovému posílení protipovodňové ochrany.

Aktivity v Trojské kotlině

současný stav

Kompenzační opatření
V případě vstupu nových projektů s nevratným vlivem na krajinu je třeba ošetřit, aby byly připravovány již
ve fázi projektu komplexně s ohledem na jejich umístění a bylo investováno i do opatření zvyšujících kvalitu
prostředí.
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Návrh
Úseky
Sever
Trojská kotlina

Utvoření uceleného systému cest pro různé druhy bezmotorového pohybu
Pro dobré fungování a chápání Trojské kotliny jako celistvého prostředí je třeba vytvořit hierarchizovaný
a ucelený systém cest s návazností na okolní krajinné celky (mj. Severní kaňon Vltavy) komfortní pro všechny
druhy bezmotorového pohybu s důrazem na eliminaci možných střetů s motorovou dopravou v kolizních
místech (viz kapitola 2.1.3 Prostupnost a přístupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky).

Aplikace integračních nástrojů podporujících identitu území
a rozptyl rekreační zátěže
Aby se rekreační zátěž v Trojské kotlině rovnoměrně rozprostřela a nebyla koncentrována pouze do oblasti
největších atrakcí, je vhodné realizovat zvýhodněné jednotné vstupenky do významných institucí, např.
systémem tematických okruhů (sport, kultura, věda, architektura apod.).
Lze zapojit mj. plavecký areál Šutka, zoo, botanickou zahradu, galérii v Trojském zámku, Ekotechnické
muzeum, novou linku ÚČOV, Výstaviště Holešovice, Ekologické centrum v Podhoří, Planetárium ve Stromovce,
potenciálně také rekonstruované industriální objekty v Severním kaňonu Vltavy atd.
Měkkým opatřením snížení dopravní zátěže a motivačním nástrojem k využití alternativního typu dopravy
do zoo může být i slučování vstupného a jízdného (zelený autobus, linka lodní dopravy). Předpokladem
využitelnosti těchto opatření je možnost pohodlného nákupu vstupenek přes internet a mobilní aplikace
a existence informačního systému. Více informací k tématu viz kapitola 2.1.8 Zvyšování povědomí
a komunikace, participace veřejnosti.
ÚSTÍ DRAHANSKÉHO
POTOKA

Drahanský
potok

CESTA DRAHANSKÝM
ÚDOLÍM

Hradiště Zámka

Za hájem

KOMÍN BÝVALÉ
DYNAMITKY

ZÁMKA

Čimický potok

ÚSTÍ ČIMICKÉHO
POTOKA

VYHLÍDKA
ROZTOCKÝ HÁJ

CESTA ČIMICKÝM
ÚDOLÍM

PRAŽSKÝ OKRUH

Přístupnost a dopravní obsluha území – vypracování plánu
mobility pro Trojskou kotlinu
hřbitov

ZÁMKY

SEDLECKÁ
VYHLÍDKA

NAD BOHNICKÝM
ÚDOLÍM

CESTA BOHNICKÝM
ÚDOLÍM

Rekreační klidové a pobytové prostředí v prostoru řeky, které je deklarováno Koncepcí, se v Trojské kotlině
vztahuje na širší oblast – tzv. rekreační jádro Trojské kotliny. Hranice rekreačního jádra jsou de facto
vymezeny kapacitní dopravní infrastrukturou, která obsluhuje území pouze pomocí slepých, obslužných
komunikací. Územím rekreačního jádra prochází jediná tranzitní trasa automobilové dopravy, která je
vázána jednak na zoo, ale také představuje výhodnou spojnici Bohnice–Holešovice–centrum, jejíž význam
ještě může vzrůst společně s otevřením tunelu Blanka.
Bohnický potok

SEDLECKÉ
NÁMĚSTÍ

U SLONA

SEDLECKÝ HÁJ

TŘÍKRÁLKA

SEDLECKÝ DVŮR

KAPLE
NEJSV. TROJICE

Budovec

ÚSTÍ
SUCHDOLSKÉ
VODOTEČE

UL. PŘERUŠENÁ

Sídliště Bohnice

Šutka

Podhoří

Lysolajský
portál

Bosna

Aquacentrum
Šutka

V Podbabě
Botanická
zahrada

ZOO

VÚV

Nad Trojou

Trojský
Zámek

ÚČOV

Trojská brána
Podbaba

Sportovní
kanál

Stará
čistírna
Císařský
mlýn

Papírenská

Pecka

Trojský most
Sportovní
klub

Královská obora

Zelená
Výstaviště
Holešovice

Bubenečské nádraží

Nádraží Holešovice

Stromovka

Sibiřské náměstí

Bubenská

Vítězné náměstí
Železniční
zastávka Letná

Výstaviště
Holešovice

Schéma přístupových uzlů a linek alternativní dopravy do rekreačního jádra Trojské kotliny — návrh

Zoologická zahrada je řídicím prvkem, který v Trojské kotlině indukuje značnou rekreační zátěž. Trojská
kotlina je tak navzdory svému poklidnému rázu zejména o víkendech vystavena enormnímu zatížení
individuální automobilovou dopravou a s tím souvisejícími nároky na parkovací plochy. Z tohoto důvodu je
jednou z priorit vypracovat plán mobility Trojské kotliny.
Cíl plánu mobility Trojské kotliny
•

Iniciovat možnost změny módu dopravy na rozhraní rekreačního jádra Trojské kotliny ve prospěch
bezmotorového pohybu, případně alternativních prostředků veřejné dopravy a tím postupně snižovat
podíl individuální automobilové dopravy při cestě do zoo a k dalším celoměstsky významným atrakcím
v Trojské kotlině.

Návrh
Úseky
Sever
Trojská kotlina

•

2
2
1
2

121

Iniciovat alternativní dopravu do Trojské kotliny pomocí rozšířených možností ve využití veřejné dopravy,
využívání multimodální formy pohybu a motivací k bezmotorovému pohybu. Zajistit komfortní přístup
ke všem celoměstským a rekreačním funkcím v Trojské kotlině, a to především osobám se ztíženou
možností pohybu.

Přístup do centra Trojské kotliny formou změny módu pohybu z automobilové dopravy na bezmotorový
pohyb
Na rozhraní rekreačního jádra Trojské kotliny by měly vzniknout dopravní uzlové a přestupové body, které
mohou těžit z faktu, že jsou snadno dostupné z hlavních dopravních komunikací, tj. páteřní sítě města
a zároveň mohou nabídnout okamžitý přístup do atraktivního klidového a rekreačního prostředí.
Uzlové body je zapotřebí upravit pro adekvátní parkovací kapacitu a zároveň do těchto míst situovat
zastávky alternativních dopravních prostředků do centra Trojské kotliny (zelený autobus, linka lodní
dopravy), úschovny (úložné boxy, trezory) a půjčovny bezmotorových dopravních prostředků (např. kolo,
inline brusle, kůň) a v neposlední řadě také prvky integračních nástrojů příměstského parku. To může být
například prodej integrované jízdenky a vstupenky do zoo, společné vstupenky na atrakce Trojské kotliny
nebo informační systém, který upozorní na způsoby dopravy po trojské kotlině, na odjezdové časy, příp.
na speciální akce apod. V souvislosti s tím je nutné optimalizovat zpevněné trasy uvnitř rekreačního jádra,
zejména zajistit co nejpřímější, pohodlné cesty od okraje rekreačního jádra k zoo a k Trojskému zámku. Dále
je vhodné zajistit kontinuální prostupnost nejen podél břehů, ale i po hraně nivy, podél které se vyskytuje
množství historických objektů a aktivit. Více informací k tématu mobilita viz kapitola 2.1.3 Prostupnost
a přístupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Navrhované přístupové/uzlové body jsou:
Podbaba, Lysolajský portál, Bosna, Podhoří, Sídliště Bohnice, Šutka, Trojská brána, Nádraží Holešovice,
Bubenská, Výstaviště Holešovice, Papírenská
Přístup do Trojské kotliny pomocí rozšíření možností veřejné dopravy
Vysoká rekreační zátěž Trojské kotliny a zároveň obtížná přístupnost jednotlivých atrakcí vyvolává potřebu
posílit současné řešení veřejné dopravy. V koncepci je navržena linka lodní dopravy, která může být rychlým,
kapacitním spojením s centrem, a de facto tak vysunout vchod do zoo do centra města. Měla by být vedena
v návaznosti na stanice metra od Dvořákova nábřeží (metro A - Staroměstská), přes Negrelliho viadukt (metro
B, C - Florenc) a nádraží Holešovice (metro C) až na Císařský ostrov. Může hrát roli spíše výletního dopravního
prostředku, který je dobře navázán na stanice metra a odlehčí ostatním způsobům dopravy do zoo.
V současnosti je linka na podobné trase provozována soukromým dopravcem, který zastavuje na Dvořákově
nábřeží a na Císařském ostrově a nabízí také jízdenku sloučenou se vstupenkou do zoo.
Dále je navrženo doplnění nových železničních, tramvajových a autobusových zastávek (Letná, Podbaba,
Lysolajský portál, Výstaviště Holešovice), včetně posílení intervalů na těchto tratích, ale také kyvadlová
linka ekologicky šetrného autobusu, který spojí uzlové body Nádraží Holešovice, Výstaviště Holešovice,
Podbabu a Vítězné náměstí s centrem Trojské kotliny zastávkami na Císařském ostrově, po trase která
jinak musí zůstat neprůjezdná pro IAD. Obdobná alternativní linka může vzniknout i na protějším břehu
a spojovat přístupový uzel, Trojskou bránu, s centrem Troji. Trasa zeleného autobusu i v tomto případě
nesmí být průjezdná pro IAD. Posílení intervalů se týká také linky 236, která je vedena ze Zámků do Troje,
a přívozu Podbaba–Podhoří, který by nově mohl také zastavovat na Císařském ostrově. Měl by mít i vyšší
kapacitu a bezbariérový přístup. Zastávky veřejné dopravy je nutné adaptovat. Přizpůsobit je třeba také
systém cest uvnitř Trojské kotliny tak, aby na zastávky lépe navazoval. Prostupnost Trojskou kotlinou je
potřeba řešit zejména jako dostřednou síť cest, které vedou do centra Trojské kotliny (zoo, Trojský zámek,
botanická zahrada) a které musí být bezbariérové. K výraznému zlepšení návaznosti cestní sítě může dojít
díky realizaci nové „Císařské lávky“ (viz 2.2.1.2 Trojská kotlina/Císařský ostrov).
Zajištění komfortního přístupu do trojské kotliny zejména osobám se ztíženou možností pohybu
Je zapotřebí integrovat do systému nová i stávající parkoviště na okraji rekreačního jádra – tzn. parkoviště
v přístupových uzlech a zároveň zachovat většinu parkovišť poblíž zoo a pražské botanické zahrady pouze
s redukcí jejich kapacit a úpravou tak, aby korespondovaly s rázem Trojské kotliny. V rámci kultivace
předprostoru Trojského zámku na břehu řeky by měly být stávající parkovací plochy zrušeny.
Infosystém
•

parkování – je třeba vytvořit jednoduchý navigační systém pro řidiče – ukazatele obsazenosti a možnost
výběru správného parkoviště už v klíčových dopravních uzlech v rámci dopravního systému Prahy

•

informativní webové stránky, mobilní aplikace – informace o aktivitách v Trojské kotlině, o historii,
možnost nákupu vstupenky, plánky a informace o možnostech způsobu dopravy

•

jednotná vizuální identita – značení, infopanely atd. součástí vizuálního stylu Severního příměstského
parku
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Císařský ostrov
Současný charakter a stav
Císařský ostrov je rozlohou cca 29 ha největším pražským ostrovem. Kvalita prostředí tkví právě v této
rozlehlosti a plošnosti. Řečiště Vltavy a s ním i samotná fyzická podoba ostrova byly na přelomu 19.
a 20. století významně ovlivněny výstavbou plavebního kanálu a zdymadla Podbaba. Kanál, dlouhý 2,8 km,
odřízl část dnes přimknutou ke Stromovce. Přerušil i původní říční rameno, tekoucí k Císařskému mlýnu. To
bylo z velké části zasypáno, jeho torzem zachovaným do dneška je tzv. Malá říčka.
Od roku 1927, kdy zde byl vybudován parkurový stadion, je ostrov spojen s chovem koní a jezdeckými
aktivitami. V současnosti se zde nachází funkční hala, stáje a výběhy. Stejně tak rozsáhlé plochy dobře
sloužily a slouží pro výcvik psů. Rozsáhlá zahrádkářská kolonie definitivně zanikla po povodni v r. 2002.

Císařský ostrov

historické foto

Císařský ostrov

současný stav

Plavení koní na břehu Císařského ostrova

současný stav

Pony škola na Císařském ostrově

současný stav

Jezdecká hala (pohled z lávky)

současný stav

V nivní krajině našly své místo i činnosti ryze utilitárního rázu, a tak velkou část ostrova zabírá Ústřední
čistírna odpadních vod uvedená do provozu roku 1967, která čistí cca 94 % odpadních vod z území hlavního
města. Charakteristickým rysem současného stavu ostrova je poněkud chaotické, živelné uspořádání aktivit
a celková nečitelnost území. Minusem je i nepřístupnost a neprostupnost území, zejména v západní části
ostrova v souvislosti s areálem ÚČOV. Ostrov dnes žije pouze v bezprostřední blízkosti osy, která spojuje Troju
se Stromovkou lávkami.
Císařský ostrov nemá stejný charakter jako Štvanice nebo městské ostrovy, které se nacházejí v centru.
Přestože je z velké části industrializovaný a veřejnosti nepřístupný, divoký a povodněmi devastovaný,
zůstává přírodním útvarem s pozůstatky dynamické nivní krajiny.

Vize
Ostrov by se měl stát nejen vydechnutím a zastavením na cestě, ale i sám o sobě sloužit jako cíl procházek
a výletů. Díky své plošnosti má potenciál stát se unikátním krajinným prostranstvím i v rámci celého města
a stát se tak plnohodnotným partnerem sousedních hojně využívaných částí kotliny.
Severní část ostrova by měla být klidnější s preferencí pěších a pobytových aktivit v rámci přírodě
blízkých břehů. Jezdecký areál s prvky vybavenosti pro chov a trénování koní a psí loučka by měly být
vhodně adaptovány v rámci přírodních ploch tak, aby převážná část ostrova byla prostupnou nivní krajinou,
krajinou se zvířaty. Ostrov se má potenciál být i prostorem pro krátkodobé kulturní a společenské aktivity,
které budou v souladu s krajinným prostředím. Nabízí se možnosti prověřování a využívání prostoru formou
„pionýrských“ dočasných projektů za aktivní účasti obyvatel, kulturních subjektů a občanských iniciativ.
Jižní část může být rušnější dopravní tepnou ostrova především z hlediska bezmotorového pohybu.
Průjezd pro motorovou dopravu vyjma ekologického autobusu veřejné dopravy musí zůstat omezen.

Koncepce
Kontinuální péče o krajinu Císařského ostrova
Vhodným opatřením je zejména obnova průhledů, lučních partií a stabilizace divočejších nivních porostů
jako místa rozvoje přírodních biotopů. Konkrétně jde např. o tzv. Háje na Císařském ostrově. Lze uvažovat
o obnově stromořadí topolů černých a dubů letních, které rostlo na břehu původního říčního ramene v terénní
sníženině zasypaného ramena. Zvýšenou pozornost zasluhuje i vegetace břehů v severní části v sousedství
trojských peřejí.
Nástrojem ekonomicky aktivní údržby extenzivní nivní krajiny může být nastavení krátkých ekonomických
vztahů (např. pravidelné kosení lučních ploch pro dodávky sena jako krmiva do zoo nebo spásání koňmi).
Více informací k tématu viz kapitoly 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní, 2.1.3 Příměstský park
jako nástroj péče o krajinu.
Transformace aktivit a celková reorganizace prostoru
V první fázi jde především o vymezení soukromých nepřístupných ploch a komplexní kultivaci veřejného
prostoru a krajiny s důrazem na scelování krajinných ploch a celkovou prostupnost ostrova.
Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)
Současný stav, kdy ÚČOV zabírá velkou část Císařského ostrova, není ideální. Dlouhodobě je sledován ideový
záměr úplného vymístění areálu čistírny mimo urbanizované území hlavního města (viz platné ZÚR a jejich
připravovaná 1. aktualizace). Tento záměr Koncepce akceptuje jako strategickou vizi, ale nepředpokládá, že
by vymístění ÚČOV bylo v dohledné době (příštích desetiletích) realizováno. Proto se k návrhu revitalizace
ploch po vymístění ÚČOV, které by musely být řešeny komplexně a v novém kontextu, nevyjadřuje. Cílem
částečného naplnění předpokladu rozvoje volnočasové podstaty ostrova je případná hybridizace současného
stavu, maximální adaptace současného provozu do krajiny ostrova, možnost limitovaného využití
a zpřístupnění prostoru i během fungování ÚČOV.
Aktuální je záměr na ploše cca 10,2 ha mimo pozemky stávajícího areálu s názvem „Celková přestavba
na rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově – 2. etapa, areál nové vodní linky“. Projektová příprava
čistírny nedostatečně zohlednila celkový rozvoj území a důležité místní souvislosti. Modernizace čistírny by
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měla být zároveň impulzem celkového pozvednutí území. Objekt by měl formálně i prakticky zohledňovat
podmínky místa, umístění v nivní krajině, polohu v záplavovém území a potenciál rekreačního využití místa.
Současný technicko-architektonický návrh je třeba z tohoto pohledu upravit ve prospěch krajiny a veřejného
prostoru. Minimálním požadavkem na začlenění objektu je zřízení informačního centra. Spojením utilitární,
rekreační a edukativní formy využití místa v jeden fungující a navzájem se podporující celek tak může
dojít k vytvoření aktivního bodu ostrova, kam lze lokalizovat i další vybavení pro rekreační využití ostrova
(občerstvení, sociální zařízení, půjčovna sportovního náčiní apod.).
Přístupnost a prostupnost ostrova

Vizualizace stávajícího návrhu rozšíření ÚČOV

ilustrace

•

zprůjezdnění jižní části ostrova (včetně části areálu ÚČOV) pro zelený autobus a zřízení dvou zastávek
(Císařský ostrov a Císařský ostrov – ÚČOV)

•

otevření mostu, který je dnes v areálu čistírny, pro veřejnost (pro bezmotorový pohyb)

•

vytvoření páteřních tras v rámci ostrova optimalizací cest pro bezmotorový pohyb; v místech s důrazem
na obnovu lužní vegetace a pěší pohyb je vhodné pěšiny vytvářet měkkým způsobem v souladu s prostředím

•

zastávka linky vodní dopravy do zoo

Iniciační body
Císařská lávka – nová lávka pro bezmotorový pohyb spojující Císařský ostrov s Trojou
Lávka by umožnila zpřístupnění kotliny z jihozápadní strany (Podbaba, Dejvice). Musí být pochozí i pro koně
a pojízdná pro kola. Prověření přesného umístění lávky bude předmětem podrobnějších dokumentací.
Více informací k tématu příčných propojení přes řeku viz kapitola 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů;
obecné principy mobility podél řeky.

Koňská ohrada

ilustrace

Naučná stezka kolem Císařského ostrova
Okružní cestu kolem ostrova lze obohatit o edukativní rozměr, tedy o zastávky s informacemi např. o chovu
koní a zemědělských aktivitách v nivní krajině, o přístavu, ÚČOV – např. s nahlédnutím do provozu nové
linky čistírny, o historii místa – původní stav koryta Vltavy apod. Více informací k tématu naučné stezky
viz kapitola 2.1.4 Rekreační bezmotorový pohyb podél řeky a volnočasové a sportovní aktivity vázané na řeku.
Císařská hipostezka
Stezka pro jízdu na koni vedoucí kolem ostrova (paralelně s pěší trasou). Cesta by měla mít specifickou
šířku a povrch, jednou ze zastávek může být přístup k vodě pro plavení koní. Za předpokladu optimálního
propojení s oběma břehy Vltavy, může hipostezka může plynule navazovat na koňské stezky na obou březích
(v Troji a Stromovce). Více informací o tématu hipostezky viz kapitola 2.1.4 Rekreační bezmotorový pohyb
podél řeky a volnočasové a sportovní aktivity vázané na řeku.

Lavice / cesta podél břehu		

ilustrace

Troja
Současný charakter a stav
Troja je městskou částí charakteristickou hodnotným krajinným zázemím jak z hlediska vizuální kvality
a scéničnosti skalních útvarů a svahů nad řekou, tak z hlediska přítomnosti množství vzácných přírodních
reliktů (stepí, vřesovišť). Bezprostřední blízkost krajiny s pobytovým potenciálem s množstvím výhledů
na Prahu a zároveň příznivá vzdálenost od centra města, to jsou důvody, proč si Troja udržuje vysoký
status bydlení. Troja je tou částí kotliny, kde se po dlouhá léta koncentruje příměstská rekreace, zejména
díky přítomnosti celoměstsky významných rekreačních cílů (např. zoo, botanická zahrada, Trojský zámek,
cyklostezka a inline stezka podél Vltavy).
Hipostezka

ilustrace

V dobách minulých byly jižní stráně bohnické plošiny hojně zemědělsky vytíženy. V trojské barokní
krajině se nacházelo množství vinic a sadů a charakteristických viničních a hospodářských usedlostí, které se
v průběhu 19. století proměnily v zájezdní hostince a výletní hospody pro Pražany, kteří o víkendech „utíkali
ze špinavé Prahy“. Troja dříve měla i velmi úzký vztah s řekou. Původní název Zadní Ovenec nasvědčuje
tomu, že úzce souvisela s Předním Ovencem (dnešní Bubeneč), obě části byly spojeny brodem. Na břehu
řeky se usídlili rybáři (dnes památková zóna Rybáře). U vody stával mlýn, který využíval k náhonu dnes
již neexistujícího ramene Vltavy. Středobodem Troji je barokní Trojský zámek, dodnes určující kompozici
území. Postupné změny při regulaci toku vztah Troji a řeky značně zpřetrhaly.

Vize
Akce na louce

ilustrace

Troja by se měla stát kultivovaným prostředím odpovídajícím svému významu v rámci města, zejména
z hlediska kulturního dědictví a rekreačního potenciálu. Vzhledem k tomuto charakteru Troji je důležitým
aspektem adekvátního vývoje udržet rovnováhu mezi rozvojem celoměstských aktivit a podporou fungujícího
komunitního života a lokáních aktivit v území. Veřejná prostranství by měla unést jak rekreační tlak, tak
saturovat poptávku po běžných komunitních aktivitách.
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Kultivovaná a především živá dolní úroveň, oblast kolem Trojského zámku a břehy, by měla mít tiché
a klidné krajinné zázemí v druhém patře s komponovanými výhledy do kulturní krajiny Trojské kotliny
(Salabka, Velká skála, Pustá vinice aj.). Zázemí bezpečné a prostupné pomocí uceleného systému cest.

Koncepce
Koncepce pro zoo v nivní krajině
Je třeba měkkými prostředky iniciovat zoo k aktivaci a upřednostňování kvalitativního přístupu nad
aktuálním kvantitativním přístupem (zamezit expanzi ekonomicky prosperujícího areálu zoo na úkor
kvality prostředí mimo areál). Zoo by měla být charakterem rozdělena na nivní, centrální a horní část –
zóny se specifickým režimem; zejména je třeba stanovit specifický režim a podobu pro spodní část zoo, která
se nachází v nivě, v zátopové oblasti (tzn. zprůtočnění území, odpovídající pojednání krajiny atp.). Zoo by
neměla před vznikem ucelené koncepce protipovodňové ochrany v Praze (a na Vltavě obecně) realizovat
individuální protipovodňová opatření v podobě zdi či valu.

Trojský zámek a vinice sv. Kláry

současný stav

Diplomatická čtvrť

současný stav

Zásadním záměrem s poměrně velkým vlivem na celé území Troji je plánovaný západní vstup do zoo.
Důležité je zkoordinovat zájmy všech zúčastněných tak, aby se místo (tj. území s názvem Bosna) tímto
zásahem kvalitativně povýšilo, nikoliv naopak.
Kultivace veřejných prostranství
Jednou z priorit je navrátit důstojnost trojským veřejným prostranstvím, zejména místům s historickým
významem, a místům, které přímo souvisí s vodou. Měla by společně vytvářet kultivované prostředí, identitu
Troji, navzájem na sebe navazovat a případně i vizuálně odkazovat. Je zapotřebí, aby jejich úprava reflektovala
specifický měkký periferní charakter Troje. V Troji by měla být stanovena přísnější pravidla pro reklamu
(obdobně jako v centrální části Prahy) s cílem eliminace vizuálního smogu v blízkosti celoměstských atrakcí.
Regulace reklamy je řešena v připravovaném Manuálu tvorby veřejných prostranství (KVP IPR Praha 2014),
dále zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a ve vyhlášce 26/2005 Sb. hl. m. Prahy.
Vytvoření ucelené sítě cest ve druhém patře – procházky barokní krajinou
Je žádoucí otevřít, označit a kultivovat příčné cesty ve svahu spojující rekreačně vytížené centrum Troji se
stezkami ve druhém patře, které spojují vyhlídky a vedou zhruba po hranách skal. Zásadním předpokladem
spojení a navázání cest je otevření částí zoo a botanické zahrady a zpřístupnění dnes neveřejných úseků cest.
Více informací k tématu viz 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky
a 2.1.4 Rekreační bezmotorový pohyb podél řeky a sportovní aktivity vázané na řeku.

Rybáře v Troji

Císařské otisky stabilního katastru
(1840)

Rybáře v Troji

současný stav

Gorily ze zoo — mediální obraz Troje

současný stav

Pustá vinice — vyhlídka

současný stav

Iniciační body
Spodní úroveň Troji:
Rybáře – venkovská památková rezervace v centru Troji
Je třeba kultivovat zejména ulici V Rybářích. Úprava a vybavení by mělo akcentovat logiku i historický
význam místa.
Trojské břehy jako kultivovaný prostor u řeky
Vymístěním parkoviště vznikne plocha, která by měla být transformována do podoby adekvátního
předprostoru zámku a pobytového prostoru v návaznosti na řeku, který umožní konání společenských
a kulturních akcí (trhy apod.). Odstraněné parkovací plochy budou kapacitně nahrazeny např. novým
parkovištěm u Trojského mostu.
Místem vhodným ke komplexní kultivaci je i předmostí trojské lávky především z hlediska jeho návaznosti
na Rybáře a Holešovický ostrov. V rámci pobřežní cesty (cyklotrasy A1) vedoucí podél zoo je vhodné vytvořit
i paralelní stezku, která by umožnila pohodlný průchod i z hlediska pěšího pohybu. V rámci stezky je pak
množné vytvořit množství drobných míst k zastavení podél břehu (piknikové „paloučky“, lavice, mola apod.)
Plot zoologické zahrady a jeho okolí by mělo projít kultivací, současný stav neodpovídá požadavku na kvalitu
prostředí.
Trojská alej – ulice u Trojského zámku jako velkorysá promenádní ulice
Je zapotřebí prověřit možnosti rehabilitace stromořadí, kultivovat povrchy a upravit profil ulice tak, aby
umožňovala multimodální bezmotorový pohyb včetně komfortního pěšího pohybu. Může být obnoven
charakter velkorysé promenádní ulice. Vyvrcholením aleje je trojské nábřeží, předprostor zámku a případně
i nástup na novou lávku na Císařský ostrov.
Kultivace hlavního vstupu do zoo U Lišků
Je třeba zorganizovat a kultivovat předprostor zoo, především zkoordinovat aktivity v místě (zastávka
a otáčení autobusů veřejné dopravy, restaurace, stánky, vchod do Trojského zámku atd.).
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Horní úroveň troji – trojské svahy:
Aquacentrum Šutka
Je vhodné integrovat bazén do kotliny jako významný přístupový bod z hlediska plánu mobility pro Trojskou
kotlinu. Auto lze odstavit zde a pokračovat do rekreačního jádra Trojské kotliny pěšky nebo na kole příjemnou
cestou lemovanou zajímavými zastaveními a výhledy. Bazén je navíc atraktivní bod, možný cíl vycházek.
Více informací k tématu viz 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Třešňovka
Je zapotřebí kultivovat sad zejména jako veřejně prostupnou produkčně-zemědělskou plochu, jejíž sekundární
funkcí je možnost pobytu. Třešňovka má potenciál jednoho z atraktivních míst v rámci trojských vycházek.
Více informací k tématu viz 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní a 2.1.6 Příměstský park jako
nástroj péče o krajinu.
Cesta podél potoka Haltýř
V možném rozsahu je vhodné odtrubnit Haltýřský potok (výhledově v celém průběhu ulice Pod Havránkou až
po ústí do Vltavy) a kultivovat cestu vedoucí podél potoka k řece. Více informací k tématu viz 2.1.2 Artikulace
říční krajiny a městského rozhraní a 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
Cesta na Sklenářku
Podmínkou je zpřístupnit veřejnosti část cesty, která se nachází na pozemcích zoo. Cesta kolem usedlosti
Sklenářka je atraktivní vycházkovou trasou navazující na podbabský přívoz Podbaba–Podhoří. Více informací
k tématu viz 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Trojské hipostezky
Poté co bude Troja přístupná novou lávkou z Císařského ostrova, která umožní přechod řeky i pro koně,
lze upravit některé z cest pro pohyb na koni a zrealizovat ucelené značené okruhy (kratší i delší, ve svahu
i na rovině). Více informací k tématu viz 2.1.3 Rekreační bezmotorový pohyb podél řeky a volnočasové
a sportovní aktivity vázané na řeku.

Holešovický ostrov
Současný charakter a stav

Devastované území východní části Troji bývalo v minulosti největším pražským ostrovem, který sahal od PelcTyrolky až k Rybářům (odtud místopisný název Holešovický ostrov). Od pobřeží jej oddělovalo tzv. holešovické
rameno, které bylo později v souvislosti s regulací Vltavy pro splavnění zasypáno, a Holešovický ostrov byl
připojen k trojskému břehu. Šlo o rozsáhlou plochu nivní krajiny, využívanou zejména pro zemědělství.
Ramenem byla vymezena hrana nivy. Černá skála se zámečkem Jabloňka se tehdy monumentálně tyčila
přímo nad vodní hladinou a významně tak určovala scenérii této části Trojské kotliny, podobně efektně, jak
je tomu ještě dnes v případě Vyšehradu.
V průběhu desetiletí postupně docházelo ke zhoršování stavu území. Původní plochy zahrad, sadů
a polí postupně ztratily svoji funkci. Namísto nich zde našla místo skladiště, staveniště a z „ostrova“ se
postupně stal brownfields. Ovšem vzhledem k plošnému charakteru území se zde postupně rozvíjela i hřiště
a sportoviště, která tu jsou dodnes. Výraznými zásahy území Holešovického ostrova prošlo až v době poměrně
nedávné. Výstavba Diplomatické čtvrtě a zhoršování důsledků povodní, v souvislosti s dalším zužováním
nivy, si vyžádaly vybudování robustní protipovodňové ochrany, která zcela změnila prostorový charakter
území. Protipovodňový val přerušil návaznost Troji na řeku a přeťal kompoziční osy v území. Nejčerstvějším
zásahem je znásobení prostorové bariéry v podobě vyústění tunelu Blanka.

Vize
Zásadním tématem Holešovického ostrova je nalezení adekvátního využití rozsáhlých ploch mimo záplavové
území, především v oblasti, která je silně ovlivněna výjezdem z tunelu Blanka (tzv. Trojská brána). Na této
části Holešovického ostrova by neměly nekoordinovaně vznikat neadekvátní nekontextuální zástavba
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Území zasluhuje z hlediska celoměstského i lokálního významu širší úvahu. Je třeba na něj nahlížet
komplexně s ohledem na kontext krajinného a rekreačního charakteru prostředí Trojské kotliny, ale
i v celoměstských souvislostech. Je třeba hledat adekvátní formu, směřování a zejména smysl Holešovického
ostrova, který bude konkurovat současnému utilitárnímu (dopravnímu) využití a bude korespondovat se
stabilizovanými rekreačně-sportovními aktivitami na ostrově (vodáctví a rekreační pohyb podél břehu).
Důležitým momentem je adaptace nové infrastruktury do krajiny. Je třeba se komplexně vypořádat
s fyzickými následky protipovodňového valu. Týká se to jak příčného propojení ploch valem fyzicky
oddělených, tak i jeho role v utváření kvality a detailu veřejného prostoru.

Koncepce
Transformace nevyužitých a zanedbaných ploch

Holešovický ostrov — bývalý Trojský most
a hřiště v nivě			

historické foto

Plochy Holešovického ostrova

historické foto

Jabloňka

současný stav

Vhodným využitím, aktivací území je kombinace sportovišť pro amatérské rekreační i profesionální sportovce
s případným procentuálním zastoupením zemědělských ploch.
Nevyužité plochy Holešovického ostrova lze v první fázi aktivovat např. pomocí iniciačního nástroje
„instantního veřejného prostoru“ – Plug and Play (viz kapitola 0.3 Terminologie/Plug and Play) Principiálně
jde o využití ploch dočasnou formou multifunkčního veřejného prostoru, jehož podobu ovlivňují a posléze
testují sami uživatelé (v tomto případě komunita trojských obyvatel a náhodní uživatelé z řad rekreantů).
Integrace protipovodňového valu – přírodní koridor
Možným řešením je vytvořit pás extenzivní přirozené lužní vegetace ve stopě původního holešovického
ramene – reminiscence původního stavu území („cítím řeku“). Vegetace nenásilně zjemní monumentalitu
valu a vytvoří přechod mezi urbanizovanou částí a nivní krajinou za valem.
Koridorem by měla vést pěší vycházková cesta a paralelní cesta po valu s výhledy na řeku. Je nutné
navrhnout citlivé řešení přechodů přes val tak, aby kolmé komunikace v rámci trojské zástavby, které
původně vedly k řece, nezůstaly slepé (komplexní mezioborová úvaha za účasti architekta). Koridor ústí
na Trojském náměstí a dál navazuje na vycházkovou cestu pod Černou skálou, která vede podél historických
vil Na Rybárně na úpatí skály až k usedlosti Kozlovka.

Iniciační body
Trojská brána
Trojskou branou je v rámci Koncepce nazývána podstatná část bývalého Holešovického ostrova, nedefinitivní
plocha, která se dnes sice rozkládá za hranicí současného prostoru řeky, ale zároveň stále v krajinném kontextu
původní údolní nivy – v primárním prostoru řeky. V současnosti zanedbané území monumentálního vstupu
do rekreačního jádra Trojské kotliny po novém Trojském mostě z Holešovic (a z centra města) je klíčovým
místem budoucího rozvoje nejen Trojské kotliny, ale celé části Sever.
Vztah s řekou byl výrazně přerušen nevratnými infrastrukturními zásahy. Břehy jsou fyzicky odděleny
komunikací Nová povltavská vedoucí z výjezdu tunelu Blanka k nájezdu na most Barikádníků. Území je tak
dnes chráněno protipovodňovou bariérou, proto přirozeně svádí k tomu, aby bylo intenzivněji využíváno.
Otázkou je jak. Je třeba se rozhodnout, zda by měla být dána přednost krajinnému potenciálu místa, obnově
a rozvoji krajinné identity, nebo urbanizování tohoto prostoru vzhledem k započaté devastaci krajiny
nevratnými infrastrukturními objekty a blízkostí solitérních školských objektů na Pelc-Tyrolce. Je zapotřebí,
aby se území stalo předmětem komplexní urbanistické a krajinářské studie, která vyhodnotí potenciál místa
a možnosti jeho využití a rozvoje z hlediska celoměstského kontextu i lokálních vazeb.

Vizualizace návrhu budovy ZZS hl. města Prahy

ilustrace

Plug N Play, Kodaň

ilustrace

Dočasné využití ploch — komunitní zahrady

ilustrace

Z hlediska kvality veřejného prostoru je hodnotou území zejména to, že propojuje Holešovice, Libeň,
Vysočany s celoměstsky významným rekreačním zázemím. Je třeba, aby tato přirozená krajinná vazba
směrem na východ (Bílá skála, libeňské svahy, Prosecké skály) zůstala zachována a byla dál podporována.
Neadekvátním urbanistickým zásahem je snadné tuto vazbu přerušit a oslabit konkurenceschopnost
zmiňovaných čtvrtí tím, že budou ochuzeny o benefit bezprostředního sousedství s nejvýznamnější pražskou
rekreační oblastí. Dnešní bezmotorové propojení Trojské kotliny a Holešovického meandru je zajištěno pouze
rekreačním koridorem vytížené pobřežní cesty, který nereflektuje potenciál ani zákonitosti krajiny. V souladu
s principy Koncepce je vhodné realizovat paralelní, neméně atraktivní cestu na hraně nivy, na úpatí Černé
skály.
Koncepce považuje Trojskou bránu díky přímé návaznosti na kapacitní automobilovou komunikaci
a veřejnou dopravu za jeden z potenciálních přístupových uzlů do rekreačního jádra Trojské kotliny. V této
souvislosti by se určitá část ploch měla transformovat v adekvátně pojednané parkoviště při výjezdu z tunelu
a nájezdu na Trojský most.
Vzhledem k přítomnosti softballových hřišť může být dalším možným využitím kultivovaný a veřejně
prostupný sportovní areál – venkovní hřiště, drobná zázemí (šatny, tribuny, klubovny, občerstvení apod.).
Obě formy využití jsou při dobrém návrhu a realizaci schopny v možné míře zachovat krajinný charakter.
„Zbytkové“ plochy ukrojené sportovišti mohou být ideálně využity jako krajinné produkční plochy sadů,
zahrad apod.
Více informací k tématu viz kapitoly 2.1.1 Role nivy ve městě, 2.1.2 Artikulace říční krajiny a městského rozhraní,
2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu a 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy
mobility podél řeky.
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Křižovatka Trojská (na popelářce) jako aktivní bod v území
V souvislosti s dobudováním cesty vedoucí od Rybářů podél spodní hrany Diplomatické čtvrtě, která by se
měla stát z hlediska pěší a bezmotorové dopravy živou komunikační tepnou, vznikne v návaznosti na ni
řetězec veřejných prostranství. Na Rybářskou uličku v Troji tak naváže diplomatické náměstí, které je třeba
kultivovat, adekvátně vybavit a zajímavý prostor doplnit atraktivní např. kulturní náplní (letní kino, klub
apod.). Potenciál kultivovaného veřejného prostranství nebo aktivního místa v rámci nové zástavby má
i komunikační uzel Trojská (např. výletní hospoda).
Cesta Dlážděnkou na Černou skálu až k vyhlídce pod usedlostí Jabloňka
současný stav

Malá říčka

historická malba (1857)

Císařský mlýn

současný stav

Přírodní památka Pecka

Stezka po hraně Černé skály kromě unikátních výhledů na Trojskou kotlinu fyzicky přibližuje obytné celky
Na Dlážděnce k břehům řeky. Vede z místa Na Popelářce (od zastávky veřejné dopravy Trojská) po historické
silnici zvané Dlážděnka (vystavěnou a používanou již za Rudolfa II. pro cesty do Brandýsa) na hranu terasy,
kde pokračuje až k usedlosti a vyhlídce Jabloňka (usedlost je v současnosti v soukromém vlastnictví).
Odtud je stezka vedena pod soukromými pozemky co nejblíže hraně, která poskytuje atraktivní výhledy
a nabízí pestrou škálu prostorových zážitků. Bývalý lom pod usedlostí Jabloňka byl v 19. století přeměněn
na romantickou zahradu, kudy vedla stezka, dnes sotva čitelná. Námětem je případně obnovit tuto stezku
a tak i paměť místa a ještě lépe zhodnotit atraktivitu krajinného útvaru Černé skály. Případná realizace
tohoto vlastnicky omezeného záměru je závislá na existenci stávajících majetkoprávních vztahů a bude
předmětem jednání o možnosti zpřístupnění částí soukromých pozemků veřejnosti.
Prioritizace hledisek kvality veřejného prostoru a celku území ve vztahu k záměru „Administrativnětechnická budova Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy“
•

Architektura objektu by měla odpovídat krajinnému a rekreačnímu charakteru trojské kotliny.

•

Objekt by neměl být fyzickou bariérou z hlediska prostupnosti území ani vizuální bariérou v pohledech
k řece a na barokní krajinu trojských svahů.

•

Součástí projektu by měla být série kompenzačních opatření, jejichž cílem bude zlepšení kvality stavu
veřejného prostoru a krajiny v okolí stavby.

•

Projekt by měl být řešen na základě studie souvisejícího celku území.

Malá říčka a dejvické nábřeží
Současný charakter a stav
Malá říčka je slepé rameno Vltavy ve východní části původní Královské obory, dnes Stromovky. Jde o relikt
bubenečského říčního ramena, které bylo zaslepeno během regulace Vltavy, resp. během výstavby plavebního
kanálu Podbaba. Druhá polovina říčky na území za Císařským mlýnem je zatrubněna a vyvedena pod
kanálem do Dejvického potoka, který ústí do Vltavy.

Císařský mlýn

historické vyobrazení (1815)

Bubenečského ramene využíval Císařský mlýn, který představoval ústřední prvek tohoto území. Rameno
Malé říčky prochází téměř podél hrany nivy, naráží zde na tvrdší podloží, které utváří i skalní útvar
Pecka. Přes Císařský mlýn původně vedla silnice, která ústila v hlavním korytě Vltavy, v místě nástupu
na přívoz k Trojskému zámku. Na místě Císařského mlýna a v jeho okolí později vznikl průmyslový areál
a také, na Evropské poměry unikátní, čistírna odpadních vod (1906), kde je v současné době provozováno
Ekotechnické muzeum.
Koncepce názvem Malá říčka označuje celé související území (východní část Stromovky, areály v oblasti
Císařského mlýna, Ekotechnické muzeum, PP Pecka) V rámci tohoto tématu se Koncepce vyjadřuje i k nábřeží
vedoucímu od Trojského mostu až po Podbabu.

Vize
Současné chaotické uspořádání Malé říčky by mělo být zorganizováno tak, aby celé území bylo čitelným
svébytným a prostupným prostorem, který těží jak z přítomnosti cenných objektů, tak cenných útvarů
a reliktů nivní krajiny a rozšíří tak nabídku Trojské kotliny o další možnosti trávení volného času.
Brána Císařského mlýna

historické vyobrazení (1820)

Koncepce
Kultivace sportovního areálu
Sportoviště je jednou z tradičních forem adekvátního využití nivní krajiny. Existenci sportovního areálu
tenisového klubu západně od Stromovky proto Koncepce podporuje. Je však třeba zasáhnout do režimu
i prostředí areálu. Jde zejména o celkové otevření a zprostupnění areálu z počátku alespoň v denním režimu
(8.00–22.00), kultivaci plotů, propojení s parkovým a krajinným zázemím (Stromovka, Císařský ostrov,
Ekotechnický park) a sjednocení vizuální identity areálu, např. design prvků mobiliáře.

Podchod pod železnicí — Podbaba

současný stav
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Přístupový bod Papírenská a Ekotechnický park stará čistírna
V rámci plánu mobility je Papírenská jedním z přístupových bodů na okraji rekreačního jádra Trojské
kotliny, což předurčuje toto místo k vytvoření parkovacích ploch a integraci dalšího vybavení. Společně
s potenciální novou zástavbou mezi tratí a ulicí Papírenskou, která by nahradila některé nehodnotné výrobní
objekty, by tak bylo aktivováno a zatraktivněno celé navazující území za tratí pro vytvoření nového prostupu
pod železnicí v návaznosti na Dejvice a případně i pro vstup nových komerčních aktivit (např. restaurační
zařízení apod.).
Dlouhodobějším záměrem je založení Ekotechnického parku v okolí Staré čistírny (v současnosti
Ekotechnického muzea) na území současného průmyslového areálu. Do parku by byly zahrnuty i průmyslové
objekty bývalého mlýna (nerekonstruované části) a papíren, včetně vlečky vedoucí skalním úvozem pod
Peckou. Realizace tohoto záměru je podmíněna majetkoprávními vztahy v území. Většina území v okolí
Papírenské ulice patří soukromým vlastníkům, včetně železniční vlečky.

Vlečka pod Peckou

současný stav

Ekotechnický park

ilustrace

Ekotechnický park

ilustrace

Dejvické nábřeží

ilustrace

Dejvické nábřeží

ilustrace

Nábřeží Královské obory

ilustrace

Lineární park jako akcent původního stavu území
Kompoziční páteří oblasti je koridor původního bubenečského ramene, které může být připomenuto formou
lineárního parku, který propojí Stromovku s Ekotechnickým parkem. Na tento lineární park budou navázána
aktivní místa: slepé rameno Malé říčky, potoční část Malé říčky, přírodní památka Pecka, Císařský mlýn
a Stará čistírna odpadních vod (Ekotechnické muzeum). Liniový park by měl svést promenádní pohyb
ze zúženého břehu v oblasti tenisového klubu směrem ke skalnímu útvar Pecka a dál navázat na park
Ekotechnického muzea, ulici Papírenskou a Dejvické nábřeží.

Iniciační body
Císařský mlýn
Významná usedlost, která byla v historii lokálním centrem oblasti, determinovala celé své okolí. Vtiskla mu
jak romantický ráz (Rudolf II. a jeho úpravy – zahradní grotta apod.), tak i průmyslový charakter (později
byly přidruženy provozy papírny a barvírny). Konec slavné historie mlýna souvisí s výstavbou plavebního
kanálu a odříznutím území od říčního ramene.
Mlýn je dnes v soukromém vlastníctví. V nedávné době byl rekonstruován pro účely bydlení. Budoucnost
mlýna souvisí i s postupnou transformací okolí. Je třeba místo přidružit k Ekotechnickému parku. Jedním
z námětů, jak mlýn zapojit do okolí, je vytvoření nové cesty ve stopě původního pokračování vlečky do papírny.
Skalní útvar Pecka
Přírodní památka Pecka je hodnotná především z hlediska geologického profilu. Vhodné je postupné
nahrazení invazivních akátových porostů cennější, pro místo přirozenou vegetací.
Iniciačním aktem bezpečného zpřístupnění skály veřejnosti je vedení pěší nezpevněné stezky přes návrší,
spolu s citlivou realizací pobytových míst k posezení a odkrytí výhledů na Trojskou kotlinu a Stromovku
prosekáním náletové zeleně. Námětem je také využití přilehlé bývalé vlečky buď jednoduše pro alternativní
přístup, nebo pro exteriérový bouldering, lezectví, případně výstavní prostor.
Nábřeží Královské obory
Smyslem vytvoření nábřeží je možnost bezmotorového rekreačního pohybu podél řeky a rozšíření
volnočasového využití Stromovky o možnost pobytu u vody. Nábřeží by vedlo podél plavebního kanálu Troja,
od tenisového klubu (potenciálně od lineárního parku) po Trojský most. Stávající stromořadí podél cesty by
tak mohlo být prodlouženo až k Trojskému mostu. Sdílený prostor široké nábřeží cesty je by měl poskytnout
prostor pro všechny druhy bezmotorového pohybu.
Je vhodné cestu doplnit lokálními přístupy k vodě, drobnými místy s možností zastavení a pasivního
trávení volného času. Nábřeží Královské obory využije také linka zeleného autobusu, který společně s vodní
linkou tuto oblast za železniční tratí oživí zastávkou u Plynárny a u mostu na Císařský ostrov. Z důvodu
zachování rekreačního charakteru území by nábřeží mělo mít upravený režim průjezdnosti IAD. Nemělo by
hrát tranzitní roli. Průjezd by měl být povolen pouze majitelům speciálního povolení, nutné obsluze a údržbě
území a vozidlům integrovaného záchranného systému.
Nábřeží by mělo být zpřístupněno i z výstaviště podchodem pod železničním valem navazujícím na jednu
z významných kompozočních os areálu. Více k tématu Výstaviště Holešovice viz kapitola 2.2.1.3 Holešovický
meandr.
Dejvické nábřeží
V úseku Ekotechnické muzeum – VÚV Podbaba je vhodné výhledově revitalizovat nábřežní komunikaci jako
veřejné prostranství s pobytovým charakterem a především nábřeží zkultivovat a zorganizovat, jak jen to
šířka prostoru umožní, pro promenádní a rekreační pohyb (podobně jako nábřeží Královské obory, na které
by se mělo i vizuálně odkazovat). Nábřeží naváže na ulici Papírenská a bude mít především lokální význam
pro obyvatele Prahy 6 (Podbaby, Dejvic a Bubenče).
Na dejvické nábřeží pak navazuje komunikace Podbabská–Roztocká, kde Koncepce navrhuje vymezení
jednoho pruhu čtyřproudé komunikace ve směru na Suchdol pro parkování a komfortní možnost cyklistického
a pěšího pohybu.

Návrh území0
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mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Troja

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Rybáře

místopis prostoru řeky

PECKA

iniciační body, orientace (návrh)

PAPÍRENSKÁ

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy
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Návrh
Úseky
Sever
Holešovický meandr

Holešovický meandr

Původní koryto, tři přístavy, navazující železniční síť
na Polohopisném plánu 1925
ilustrace

Současný stav a charakter

Zátoky bývalých přístavů s klidnou vodní hladinou
a přírodním břehem
současný stav

Území Holešovického meandru je tvořeno širokou nivou Vltavy, přitékající z pražského ohybu. Z jihu je
limitovaná kopcem Vítkov, ze severu pak masívem Bílé skály, vrchem Koráb a návrším v Thomayerových
sadech. Z východu navazuje rozlehlá vysočanská kotlina, kudy protéká potok Rokytka.
Široký prostor řeky byl vždy reprezentován nestálým meandrujícím korytem, členitým břehem, množstvím
ostrovů, ale také rozsáhlými rozlivovými plochami. S příchodem průmyslové revoluce a technického pokroku
vznikla potřeba v návaznosti na město alokovat velkoplošné průmyslové areály a provozy s produkcí velkého
množství odpadu. Tehdejší maninská planina, v místě dnešních Holešovic, byla nejvhodnější ať už z důvodu
velkého volného prostoru nebo z hlediska návaznosti na tok Vltavy, který mimo jiné představoval i odpadní
stoku. Našly zde místo jatka, elektrárna, plynárna, řada výrobních fabrik nebo také výstaviště. Průmysl
si vyžádal výstavbu rozsáhlé sítě technické a dopravní infrastruktury, především přístavů (Holešovický,
Libeňský, Karlínský) a železnice. Obchodní plavba měla význam především ve vazbě Praha–Mělník, jako
odbočka z labské vodní cesty.

Postupná ztráta významu a degradace průmyslových
areálů
současný stav

Průmysl vtiskl původně říční krajině novou tvář. Koryto Vltavy bylo narovnáno a zkráceno. Vznikla řada
klidných bočních ramen a zátok přístavních bazénů. Dochovalo se množství jedinečných průmyslových
objektů v areálech, z nichž jsou některé dosud v provozu. Původní prostor řeky byl zúžen z obou stran
protipovodňovými bariérami. Území prošlo a bude nadále procházet intenzivní transformací na obytnou
zástavbu, která těží zejména z atraktivního prostředí u řeky a velmi dobré návaznosti na centrum města.

Obecná koncepce pro Holešovický meandr
Jak bude území v budoucnosti hodnoceno, závisí především na tom, zda se podaří zkoordinovat jednotlivé,
často nesourodé a někdy i protichůdné investiční záměry, které nejsou uvažovány v širších souvislostech
krajiny a její historické stopy. V navazujících úvahách je zapotřebí vnímat území holešovického meandru jako
jeden celek, pro který je charakteristická zejména rozhlehlá nivní krajina. Její hodnotou je také historická
paměť, která se nejvíce projevuje na rozhraní mezi původní nivou a okolní krajinou. 2.1.1 Role nivy ve městě.

Hodnotné území v současnosti nefunkční nivní krajiny
současný stav

Základním úkolem je sestavit generel, koordinační dokument, jehož součástí bude detailní historickokrajinářská analýza, která bude podkladem pro urbanistický, ale zejména architektonický vstup nových
investičních záměrů do území. Soulad stávajících projektů s takovým dokumentem je stěžejní pro vytvoření
adekvátního kultivovaného a kontextuálního městského prostředí bez zbytkových prostorů.
Holešovický meandr není pouze vnitřní rezervou města pro novou výstavbu a zahušťování města.
Nezastavěná část prostoru řeky představuje cenné krajinné prostředí funkční nivy. Měla by být jak retenčním
územím při záplavách, tak i kultivovanou přírodou ve městě a zdrojem rekreačních aktivit. Součástí
investičních aktivit by měla být revitalizace území říční krajiny.
Identita území
Vzhledem k započaté urbanizaci brownfields je třeba podporovat a posilovat identitu území. Výstavbou by
nemělo dojít k nevratné ztrátě unikátního charakteru a paměti místa, včetně původních vazeb na okolní
čtvrti. Je třeba podporovat a posilovat specifika, společné znaky a hodnoty, které jsou pro Holešovický
meandr a jeho dílčí části typické tak, aby byla celá oblast plnohodnotně začleněna do struktury města a aby
umožnila novým obyvatelům a uživatelům veřejného prostoru se identifikovat s prostředím.

Areál Prefa

současný stav

Návrh
Úseky
Sever
Holešovický meandr
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Jedinečný charakter meandru vtiskl zejména průmysl v pojetí konce 19.století. Je třeba hledat nové cesty
a způsoby, jak v co největší míře zachovat provoz v industriálních objektech, na železnicích a vodních cestách.
Pokud to již není možné, mělo by docházet k citlivé transformaci na nové využití. Zachování nákladního
provozu lodí na řece se týká zejména holešovického přístavu. Více informací k tématu přístavů viz kapitola
2.1.5 Koncepce vodní dopravy. Obdobným způsobem je třeba podporovat i historické stopy předprůmyslového
období, které dotváří obraz Holešovického meandru. Jde například o starou Libeň, bývalé židovské město
nebo libeňské nábřeží. Identitu území dotváří také místní kolorit, aktivity spjaté s intimní atmosférou kos
a zátok.
Území Holešovického meandru prochází intenzivní
transformací 		
současný stav

Provoz holešovického přístavu je pro území přínosem		
současný stav

Lodní výtah v holešovickém přístavu

současný stav

Aktivity
Rozsáhlé vodní plochy zátok a přístavních bazénů původně představovaly dopravní cesty obsluhující
průmyslové areály v okolí. Postupem času velkoplošné a výrazné provozy území až na výjimky opustily. Dnes
jsou zátoky využity pro drobnou činnost a rekreaci soukromými uživateli. Vzhledem k faktu, že se rozloha
těchto vodních ploch bude zvětšovat například realizací karlínského ramene, je vhodné tento fenomén ctít
a nadále rozvíjet. Příkladem jsou hausbóty na březích, malá plavidla a plovoucí zařízení, která mohou sloužit
jako sauny, divadla, kina, restaurace nebo kavárny. Dále mola a drobné konstrukce, které umožní kotvení
malých plavidel nebo koupání v klidných zátokách.
Důležitou hodnotou jsou stávající produkční aktivity v území. Je vhodné podporovat např. drobnou
řemeslnou výrobu, nikoliv z tohoto území veškerou výrobní činnost násilně vyloučit. Potenciálními místy
rozvoje produkce jsou zejména historický výrobní areál Košinka, Löwitův mlýn, Libeňský zámeček, zámecký
pivovar, holešovický přístav, nebo karlínské budovy nákladového nádraží a bývalá teplárna Rustonky.
Současné rekreační a sportovní aktivity je třeba posuzovat zejména z hlediska jejich adekvátnosti v území
zaplavované nivy. Důležité vlastnosti nivní krajiny, které je nutné zachovat a rozvíjet, jsou celistvost ploch
a schopnost půdy zadržovat vodu. Využití krajinných ploch formou lokálního zemědělství, rekreačních
sportovišť, sadů, ovocných a zelinářských zahrad, pobytových luk a kvalitních veřejných prostranství,
na která povodně nebudou mít devastační účinek, je s tímto požadavkem v souladu. Cílem je zachovat a dál
rozvíjet hodnotu živoucího provázání jednotlivých funkcí v území, nikoliv jejich zónování. Více informací
k tématu v kapitole 2.1.1 Role nivy ve městě.
Zlepšením fyzické návaznosti břehů na obytné čtvrtě (Libeň, Kobylisy, Holešovice, Karlín) a v neposlední
řadě aktivováním zanedbaných území ze stávajících ohnisek, atraktivních míst nebo formou Plug and play
viz kapitola 0.1 Terminologie je možné obnovit těsnou mentální vazbu obyvatel okolních čtvrtí na břehy řeky
jako vyhledávaného a oblíbeného cíle pro volnočasové aktivity.
Správa
Území Pelc-Tyrolky a Bílé skály by vzhledem k charakteristickému rázu městské krajiny, který je příznačný
pro Trojskou kotlinu, mělo být pod správou Severního příměstského parku. Cílem je zejména přičlenit
rekreační plochy k atraktivním a oblíbeným územím Troje a Stromovky, a to zejména pomocí plánu mobility
2.2.1.2 Trojská kotlina/vypracování plánu mobility, realizací informačních systémů a dalších integračních
opatření viz kapitola 2.1.6 Příměstský park a péče o krajinu.
Protipovodňová ochrana

Zahrádkářské kolonie. Fenomén lokálního zemědělství je
hodnotnou aktivitou v prostoru řeky
ilustrace

Dlouhodobým úkolem je posílení účinnosti zbývajícího prostoru řeky v ochraně proti záplavám na místo
dalšího zužování průtočného profilu a budování neprostupných bariér. Koncepce protipovodňové ochrany
by měla být uvažována v regionálním měřítku, nikoliv formou dílčích opatření. Široký prostor řeky
v Holešovickém meandru, který dnes vlivem navážek a výkopů neplní funkci nivy, je zapotřebí uchopit jako
krajinné (přírodní) prostředí a postupnou transformací obnovit jeho retenční schopnost viz kapitola 2.1.2
Artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Přístupnost a prostupnost břehů

Obnovená funkční niva umožní koncentraci investiční
energie do konkrétních míst
ilustrace

Holešovický meandr protínají dvě páteřní dopravní osy, severojižní magistrála a severní diametr v ose
Libeňského mostu. Příznivou vzdálenost pražského centra a existenci husté sítě stanic metra doplňují ještě
páteřní tramvajové tratě spojující centrum s Vysočanskou kotlinou a prakticky celou severovýchodní Prahou.
Prostupnost břehů a možnost lokálních přístupů přímo k řece je však nedostatečná. Vzhledem ke Koncepcí
proklamovanému faktu, že má Holešovický meandr výrazný potenciál rekreačního využití, jsou v návrhu
rozvíjeny optimální možnosti napojení okolních čtvrtí a zastávek veřejné dopravy na prostor řeky. Týká se to
zejména Karlína, Libně, Vysočan, Bulovky, Kobylis a Holešovic.
Téma cest ve druhém patře řešené v kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy
mobility se v Holešovickém meandru týká především libeňských svahů, kde lze vytvořit kontinuální pěší
trasu spojující atraktivní výhledy. Cestu ve druhém patře je pak možné navázat na cestní systém v Trojské
kotlině.
Charakteristicky zpustlý relativně přírodní břeh, který na většině míst doposud nebyl doplněn o zpevněné
(živičné, dlážděné) chodníky/ulice je využitelný pro realizaci primárně pěších mlatových pěšin a drobných
pobytových míst. Protipovodňové hráze vybudované po povodních v roce 2002, které jsou ekvivalentem
původní hrany nivy, jsou na mnoha místech příkladně využity pro páteřní pobřežní cyklotrasy.Současné
mosty (Hlávkův, Libeňský, Barikádníků), které reprezentují hlavní pražské dopravní osy, je vhodné doplnit
o lokální městský most spojující Karlín a Holešovice.
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Návrh
Úseky
Sever
Holešovický meandr

Analýza
Silné stránky
•

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

•

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

•

dlouhé celistvé úseky relativně přírodního břehu

•

zachovalé industriální dědictví a hodnotné historické areály

•

přístavy, zázemí pro obchodní i rekreační plavbu

•

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

V holešovickém obchodním přístavu probíhá překládka
na lodní nákladní dopravu
současný stav

Slabé stránky
•

území je na periferii centra, nedostává se mu adekvátní péče, minimum rekreačního zázemí

•

nekoordinovaný stavební rozvoj území, bez nadřazeného řídicího dokumentu

•

pozemky na rozsáhlých plochách v soukromém vlastnictví

•

instituce a areály jsou nedostatečně navázány na své okolí (Matematicko-fyzikální fakulta UK, nádraží
Praha-Holešovice, Výstaviště Holešovice, holešovický přístav, Pražská tržnice, libeňský pivovar, Košinka,
dětská hřiště)

•

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

•

slabá návaznost území na veřejnou dopravu.

•

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

V holešovickém přístavu se může mísit obchodní
provoz s živým veřejným prostranstvím
současný stav

Potenciál
•

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

Funkční průmyslový areál Košinka s architektonicky
cennými industriálními objekty
současný stav

Hrozby
•

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
Löwitův mlýn nabízí prostory pro zázemí libeňského
současný stav
nábřeží a Thomayerových sadů

Vodárna, součást historického stavebního fondu Pražské
tržnice
současný stav

Cyklostezka na Rohanském ostrově

současný stav
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Holešovice se stávají atraktivní oblastí pro administrativu
i bydlení, chybí však pořádné rekreační zázemí
současný stav
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Holešovické nábřeží: Holešovický liniový
park
Současný stav a charakter

Předprostor Průmyslového paláce, hlavní kompoziční osa
(1891)
historické foto

Holešovický poloostrov trpí nedostatkem volných ploch uvnitř urbánní struktury, které by odpovídaly její
celkové velikosti, proporcím a počtu obyvatel. Zejména pak chybí parkové plochy. Nábřeží, které může
nabídnout řešení této potřeby, je však fyzicky zcela odděleno a nenabízí ani minimální zázemí pro rekreační
aktivity a bezmotorový pohyb. Během převedení koryta v 1. pol. 20. století vznikl dnešní zarovnaný oblý tvar
břehu, který je na většině míst zpevněný nábřežní navigací. Dolní úroveň, která je pravidelně zaplavována
při povodních, představuje prakticky v celé své délce zbytkové a zanedbané území. Vyjma pozemků v okolí
přístavu Holešovice je celé území levého břehu Holešovického meandru součástí majetku hl. m. Prahy.

Koncept řešení

Alej v hlavní kompoziční ose holešovického Výstaviště
současný stav

Problémy dílčích částí nábřeží je možné řešit v rámci jednoho velkého záměru, jehož realizací může být
aktivováno rozsáhlé zanedbané území. Dolní úroveň Holešovického nábřeží je v Koncepci zapojena v celé
své délce do tzv. Holešovického liniového parku. Liniový park je nutno vnímat především jako kultivované
nábřeží, jehož charakter může v jednotlivých úsecích vzhledem k povaze místa kolísat mezi ryze městským
nábřežím a přírodnějšími břehy. Typ městského nábřeží se týká především uzlových bodů, které by měly
spojovat nábřeží s městskou strukturou, (předprostor Pražské tržnice, okolí sila drtírny a suchého doku/
lodního výtahu, přístavní korzo, nebo okolí nového Trojského mostu). Čistě krajinářsky pojaté nábřeží se
týká odlehlejších částí, kde lze kupříkladu uplatnit metodu sukcese, popř. obnovit retenční schopnost nivy
(Na Maninách, severní část Holešovické kosy, staré Holešovice). Koncept liniového parku by měl být podpořen
kontinuální nábřežní promenádou, která může, jakožto první krok realizace liniového parku, iniciovat
pohyb v území, ale například také vyvolat diskuzi nad cílovou podobou a způsobem využití jednotlivých
úseků. Předpokladem pro vznik architektonicky atraktivního území je dostavba domů nábřežní fronty,
společně s adaptací ulic horní úrovně nábřeží. Důležitým aspektem liniového parku je mimo jiné návaznost
na sousedící celky, zejména u nového Trojského mostu, kde se park napojí na nábřeží Královské obory (viz
kapitola 2.2.1.2 Trojská kotlina/Malá říčka a dejvické nábřeží) a také na cestu po hraně nivy vedoucí přes
bývalou holešovickou elektrárnu a dál v příčné ose výstaviště do Stromovky. Je třeba zajistit i odpovídající
návaznost přes Vltavskou na nábřeží v centru města.

Jednotlivé úseky holešovického nábřeží				
Výstaviště Holešovice
Současný stav, vývoj a charakter
Výstaviště Holešovice vzniklo záborem části Královské obory kvůli uspořádání Jubilejní zemské výstavy
v roce 1891. Sloužilo k reprezentaci průmyslového rozvoje a civilizačního pokroku Českých zemí. Výstaviště
utvářejí dvě na sebe kolmé kompoziční osy, v jejichž středu je k vidění Křižíkova fontána a Průmyslový palác.
Hlavní kompoziční osu uzavírá na severní straně ruské kolo, na straně jižní pak Veletržní palác. Druhá
kompoziční osa je vedena souběžně s hranou nivy, kterou lze vnímat od objektu Šlechtovky až k východní
hranici Výstaviště u podchodu železniční tratě. Tato osa byla dříve podpořena alejí.
Koncept řešení
Návrh zapojuje areál do širšího území Trojské kotliny, využívá stávajících kompozičních os jako hlavních
páteří návrhu. Hlavní kompoziční osa umožní atraktivní spojení Veletržního paláce a břehů Vltavy přes
Průmyslový palác, Křižíkovu fontánu, ruské kolo a navržený prostup železničním náspem v severní
části areálu. Vedlejší kompoziční osu lze rehabilitovat odstraněním dožilých pavilonů Křižíkovy fontány
z devadesátých let a obnovením aleje. Osu lze na východ prodloužit skrz podchod až k objektům historicky
cenné elektrárny. Výstaviště má potenciál být především výrazným a oblíbeným rekreačním cílem z hlediska
umístění celoměstsky významných provozů a objektů.(Maroldovo panoráma, Planetárium, Aréna...)
Lokalita se v roce 2015 s koncem nájemních smluv se společností INCHEBA vrátí hlavnímu městu Praha.
Materiál k návrhu Koncepce budoucího využití Výstaviště (IPR HMP 2014) nastiňuje budoucí rozvoj a provoz
areálu. Definuje formu zpřístupnění, zóny, které umožní dočasné oddělení nesourodých akcí a provozů,
a také dočasné uzavření při velkých akcích. Poskytuje možné kroky k budoucí ekonomické životaschopnosti,
včetně vytipování míst k nové zástavbě.
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Holešovická elektrárna
Současný charakter a stav
Areál elektrárny je výrazně prostorově oddělen od svého okolí dvěma železničními tratěmi na náspech.
Elektrárna byla vybudována Elektrickými podniky hlavního města Prahy jako zdroj energie pro pražské
tramvajové tratě. Na místě zůstává několik cenných objektů původní elektrárny. Ve dvacátých letech byla
elektrárna částečně transformována na teplárnu pro Veletržní palác, později pro ústřední jatka. Nakonec byla
přebudována na spalování těžkého topného oleje. Objekty této činnosti jsou i dnes výrazným prostorotvorným
prvkem v areálu.
Koncept řešení

Portál vjezdu do depa tramvají v Holešovické elektrárně
(1926)
historické foto

Trojúhelník, který svírají železniční tratě, je kvůli fyzickému vyčlenění z města nevhodný pro novou zástavbu.
Naproti tomu jsou velmi atraktivní pozemky přiléhající k ulici Partyzánská, kam je díky dobré návaznosti
na metro, na další veřejnou dopravu a na nově vznikající Městský okruh možné umístit administrativní
budovy. Zadní trakt této zástavby by měl nabídnout kulturní vyžití zapojením zachovalých objektů
elektrárny a přecházet do přírodního rekreačního prostředí v návaznostech na holešovické Výstaviště, břeh
Vltavy a Stromovku. Prostupnost zajistí stávající podchody doplněné o podchod v hlavní ose holešovického
Výstaviště a dále o podchod pod severní větví železniční tratě. S tím souvisí i rekultivace podjezdu k novému
Trojskému mostu, kde je nutné optimalizovat průchodnost pro pěší.

Staré holešovice, areál Prefa

Transformace industriálu, Zollverein, Německo

ilustrace

Současný charakter a stav
Území, které leží na severní straně železniční tratě, je znehodnoceno necitlivými zásahy. Prostorově výrazné
nádraží Holešovice (a trať) vyčleňují území z urbanistické struktury Holešovic. Do 70. let 20. století tu leželo
původní jádro zmizelých Holešovic, ze kterého zůstaly zachovány dva historické objekty. Průmyslový areál
Prefy, který sem byl posléze umístěn, je v současnosti již opuštěn a území postrádá využití. Lokalita leží
v současném prostoru řeky a představuje rozlivové území, jehož zachování může mít zásadní vliv na dopad
povodní v Trojské kotlině. V současnosti je lokalita z velké části v soukromém vlastnictví.
Koncept řešení
Území by mělo v první fázi projít kultivací. Je nutné odstranit bariéry v podobě plotů, průmyslových hal,
nevyhovujících objektů Prefy a celkově vyčistit celé území. Pozůstatky starých Holešovic v podobě dvou
historických budov zůstanou zachovány. Námětem Koncepce je vyhodnotit možnosti rozšíření průtočného
profilu a dalších vylepšení retenční schopnosti území v souvislosti s řešením protipovodňové ochrany.

Původně stabilizovaná a urbanizovaná oblast severních
Holešovic (1928)
historické foto

Jižní část úseku, přiléhající k železniční trati, by měla být zastavěna. Tím může být v konečném důsledku
území oživeno a navázáno na jižní stranu železniční tratě. Z urbanistického hlediska může vzniknout
kompaktní nábřežní fronta budov, která společně s pruhem liniového parku přiléhajícího k břehu řeky vytvoří
atraktivní prostředí s potenciálem volnočasových aktivit. Způsob protipovodňové ochrany případných
objektů v záplavovém území by měl být zahrnut do elementární úvahy o podobě architektonického řešení.
Viz kapitola 2.1.1 Role nivy ve městě, 2.1.2 artikulace říční krajiny a městského rozhraní.
Lokalita by měla být lépe vázáná na jižní stranu železnice. Na západní straně u nového Trojského mostu
je vzhledem k blízkosti stanice metra a železnice vhodné zřídit malé parkoviště. Mohlo by zde vzniknout také
molo a úvaziště pro kotvení malých plavidel, výletních lodí ze Středočeského kraje a zastavení linky lodní
dopravy vedoucí z centra do zoo.

V úvodu transformace může území v celém rozsahu plnit
funkci pobytové louky
ilustrace

Železniční vlečka do holešovického přístavu
Prioritou je zachování provozu na železniční vlečce do holešovického přístavu. Po vzoru podobných realizací
v zahraničí (např. Park am Gleisdreieck v Berlíně) je možné skloubit příležitostný provoz vlečky pro zásobování
přístavu a rekreační využití jejího okolí.
Zřízení zastávky linky lodní dopravy a návaznost na nádraží Praha-Holešovice
Toto místo se může stát součástí linky lodní dopravy, která představuje rychlé a kapacitní propojení centra
a Troji. V současnosti je provozována soukromou společností a zastavuje pouze na Dvořákově nábřeží
a na Císařském ostrově. V budoucnosti by mohly být zřízeny zastávky u Negrelliho viaduktu, na Holešovické
kose, na nádraží Holešovice a na Podbabě. Realizací železničního podchodu a cesty k úvazišti je možné
přivést do území návštěvníky a postupně ho tím aktivovat.

Parkoviště může být zcela včleněno do prostředí parku
ilustrace

Parkoviště
Odbočka z ulice Partyzánská umožní realizovat v části bývalého vstupu do Prefy menší parkoviště, které by
mohlo být zapojeno do integrovaného systému mobility v Trojské kotlině. Cílem je indukce pohybu na severní
straně železnice, umožnění přestupu z auta na železnici, metro nebo kolo.

Navrhované řešení ve studii VRÚ Praha Holešovice—Bubny
CMC architects (2011)
ilustrace
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Historický stavební fond industriálních objektů v přístavu
současný stav

Obchodní a ochranný přístav Holešovice
Současný charakter a stav

Historický stavební fond industriálních objektů v přístavu
současný stav

Industriální přístavní atmosféra holešovického přístavu
současný stav

Holešovický přístav byl stavěn mezi lety 1892–1910 (Vojtěch Lanna) v nově vyhloubeném přístavním bazénu
na ploše bývalé maninské planiny a byl plně užíván (zejména pro nákladní dopravu) až do počátku 90. let
20. století, kdy jeho význam začal s omezováním lodní dopravy na Vltavě klesat. V srpnu 2002 byl velmi
poškozen při povodni a některé jeho části nebyly znovu zprovozněny. Přístav Holešovice skýtá i přes výrazné
vstupy stavebních investorů skutečnou atmosféru nákladního přístavu. Areál má status ochranného
a obchodního přístavu a díky přístavnímu jeřábu je zde možný překlad sypkých materiálů na lodní dopravu,
provozovatel poskytuje rovněž celní služby nebo pronájem skladovacích prostor. Hodnotou holešovického
přístavu je zachovalé industriální dědictví (lodní výtah, vlečka, přístavní molo, kotviště, překladiště,
přístavní budovy). Území zahrnuje Holešovickou kosu a levobřežní část přístavu, která je už z velké části
transformována na obytný a administrativní komplex. Tato výstavba zastínila původní přístavní budovy,
které zde byly z důvodu památkové ochrany ponechány:
•

budova celní expozitury,

•

budova přístavního dozorstva,

•

budova železničních zaměstnanců,

•

budova bývalého služebního obydlí,

•

budova celního skladiště, která je dnes transformována na restauraci,

•

brána a hradlo.

Na jižním konci přístavu je suchý dok s lodním výtahem, který doposud slouží při havarijních opravách lodí.
Dok má klíčovou pozici v místě křížení nábřeží a závěru jedné z hlavních holešovických os, ul. Na Průhonu.
Na Holešovické kose jsou umístěny dva objekty skladu ve funkcionalistickém stylu od Františka Bartoše
1928, které lze transformovat pro nové využití. Cíp Holešovické kosy představuje přírodě blízké prostředí
s atraktivním výhledem a specifickou atmosféru zapomenutého místa. Hlavní páteří kosy je prosluněné
přístavní molo s vlečkou, u kterého kotví plavidla a pontony.
Přístavní jeřáb, aktivní část holešovického přístavu
současný stav

Koncept řešení
Transformaci přístavu Holešovice předchází společná jednání a dohoda se soukromými vlastníky území.
Cílem je především redukovat navrhovanou rozsáhlou bytovou výstavbu na přístavní kose a zachovat funkci
ochranného a obchodního přístavu. Navzdory bezpečnostním předpisům a i díky pozitivním příkladům
ze zahraniční je možné skloubit provoz obchodního přístaviště s funkcí veřejného prostoru. Navíc ze
zpřístupnění přístaviště plyne potenciál v rozšíření komerčních aktivit provozovatele přístavu. Hlavním
cílem návrhu je iniciace veřejného pohybu a pobytu na přístavní kose. K těmto účelům je buďto nutné
skloubit provoz obchodního přístavu s funkcí veřejného prostoru, nebo status obchodního přístavu omezit
pouze na západní stranu přístavního bazénu, v návaznosti na přístavní jeřáb a železniční vlečku spojenou
s nádražím Holešovice.

Budova veřejných skladišť ve funkcionalistickém stylu
současný stav

Atraktivní industriální objekty (budova veřejných skladišť, přístavní molo) mohou sloužit jednorázovým
nebo pravidelným kulturním a alternativním aktivitám, které učiní z přístavní kosy oblíbený a vyhledávaný
cíl. Liniový park by měl v tomto úseku procházet po vnějším břehu přístavní kosy. Což představuje zejména
realizaci kvalitní a atraktivní nábřežní cesty, zpřístupnění cípu, realizaci lávky přes přístavní bazén, napojení
na břeh Holešovic a iniciaci nových aktivit v atraktivních bodech. Přístavní atmosféra zůstane zachována,
pokud areál zůstane přístavem. Proto koncepce v plné míře podporuje stávající aktivity přístavu (ochranný
přístav, překladiště sypkých materiálů, kotvení osobních lodí, malých plavidel a plovoucích zařízení).
Rezerva pro zástavbu

Investiční záměr Prague Marina

ilustrace

Území přístavu Holešovice představuje rozsáhlou rezervu pro zástavbu. Je zde plánována výstavba dalších
fází projektů Prague Marina a Lighthouse Group, které jsou v současnosti ve fázi DUR. Je vhodné znovu
otevřít otázku dalšího využití Holešovické kosy a případné revize návrhu zástavby, s důrazem na její redukci
do území mezi kosou a Libeňským mostem. Mělo by být dáno více prostoru zachovalým industriálně cenným
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objektům a zařízením, které je nutné adekvátně zapojit do nové zástavby. Klíčovým požadavkem je pak
zachování veřejně přístupného prostoru přiléhajícího k řece pro navrhovaný liniový park.
Lodní výtah - suchý dok
Okolí lodního výtahu má vynikající předpoklady stát se těžištěm holešovického nábřeží. Z urbanistického
hlediska představuje nábřežní zakončení důležité holešovické osy Na Průhonu a zároveň zakončení
přístavního bazénu, spojeného s jedinečným výhledem na celý přístav. Charakteristickou hodnotou místa je
šikmá plocha s kolejnicemi lodního výtahu, kde probíhá vytažení lodí z vody a jejich havarijní oprava.
Okolí atraktivního a velmi jedinečného místa lze zpřístupnit, aniž by byla přerušena jeho funkce.
Frekvence využití suchého doku je nízká a slouží pouze havarijním opravám. Další využití je předmětem
diskuze se soukromými vlastníky. V budoucnu by případně mohla být šikmá plocha využita jako multifunkční
pobytový prostor, který bude hledištěm pro koncerty, divadlo, nebo kino (jeviště pak bude na vodní hladině).

Lodní výtah je těžištěm přístavu, cílem je zpřístupnění
jeho okolí, popř. alternativní využití
současný stav

Přístavní korzo
Molo s nepoužívanou vlečkou na přístavní kose, které slouží pro kotvení lodí, by se mohlo transformovat
v přístavní korzo pokud možno při zachování funkce přístavu. Nadále by mělo být možné regulovat v těchto
místech pohyb a pobyt, v závislosti na případných aktivitách, akcích a na provozu přístavu.
Veřejné skladiště
Atraktivní funkcionalistická budova může poskytnout prostor pro pravidelné nebo jednorázové kulturní akce
nebo trhy. Hlavní pohyb a přístup návštěvníků by měl být iniciován na západní straně budovy, východní
strana může sloužit jako zadní trakt obsluze a zásobování, popř. neformálním akcím.

Přístavní molo by se mohlo transformovat na promenádní
korzo při zachování funkce přístavu
současný stav

Lávka přes přístav
Námět lávky přes přístav by měl být vnímán jako hlavní (a možná jediný) architektonicky soudobý vstup
na území přístavní kosy, pro kterou je hlavním úkolem především adaptace a konverze stávajících objektů
a krajinářské úpravy.
Lávka by měla být umístěna v úrovni severní hrany budovy bývalých veřejných skladišť, kde naváže
na přístavní korzo, ale také na zadní obslužnou komunikaci vedoucí na levé straně budov. Lávka by neměla
být umístěna severněji, neboť je vhodné podpořit intimitu cípu kosy. Lávka musí být navržena s ohledem
na světlou výšku, potřebnou pro průjezd plavidel, nesmí být v kolizi s dráhou přístavního jeřábu a provozem
překladiště a musí odpovídat normám s ohledem na průtočné limity při povodni.

Veřejné skladiště může být těžištěm nových potenciálních
aktivit při zachování funkce přístavu
současný stav

Cíp kosy
Cíp kosy by měl být zpřístupněn a osazen například alternativním mobiliářem, který potvrdí specifickou
atmosféru místa. Především však může naplňovat potenciál funkční nivy a přirozené krajiny ve městě.
Změna vedení protipovodňové ochrany
Neúsporně vedenou trasu mobilní protipovodňové bariéry je z hlediska využití prostoru žádoucí převést
v úseku mezi budovami komplexu Prague Marina a mostem Barikádníků do trasy na hranici pozemků,
nejlépe k hraně ulice Jankovcova a Varhulíkova. Díky tomu může vzniknout v okolí západního břehu
přístavního bazénu volný prostor pro nové využití.
Lávka přes přístavní bazén

ilustrace

Na maninách
Současný charakter a stav
Maniny jsou původním názvem rozsáhlé planiny ležící na území dnešních Holešovic a Libně. Z velkorysé plochy
dnes vlivem přeložení koryta řeky a intenzivní urbanizací holešovického poloostrova zůstala na levém břehu
pouze úzká zbytková plocha porostlá náletovými dřevinami, která tvoří rozhraní mezi zástavbou a říčním
korytem. Levý břeh byl regulován v první třetině 20. století. Procházela tudy okružní železniční vlečka, která
zásobovala průmyslové areály (drtírna, jatka) na holešovickém poloostrově. Na rozdíl od holešovického
přístavu, kde pozůstatky vlečky i průmyslové objekty zůstaly zachovány, je na zbytku maninské planiny
zachováno pouze torzo bývalého sila drtírny. Území po povodních nebylo revitalizováno a dnes je především
znehodnocenou periferií Holešovic s navážkami a skládkami. Původní nábřežní navigace postupně zarůstá
náletovými porosty. Dalším aspektem zanedbanosti území je nedokončená nábřežní fronta urbanistické
struktury Holešovic a minimální prostupnost území a přístupnost břehu.

Dolní úroveň Bubenského nábřeží může být jednoduchou
cestou v bližším kontaktu s řekou
ilustrace

Koncept řešení
Cílem je vytvořit městské nábřeží a liniový park, který bude vymezen plánovanou okružní holešovickou ulicí
v horní úrovni nábřeží a jehož součástí bude nábřežní promenáda. Za potenciální těžiště lze považovat objekt
bývalého sila drtírny, které před zpřístupněním musí projít citlivou rekonstrukcí. V souvislosti s aktivací
tohoto místa a zatraktivněním okolí lze předpokládat potřebu kotvení malých plavidel, popř. výletních
a hotelových lodí.
Z krátkodobého hlediska je prioritou zřízení příčných vazeb propojujících břeh se zástavbou Holešovic.
Dále je vhodná opětovná revitalizace dolní úrovně Bubenského nábřeží v jižní části úseku, jejíž současnou

Úsek Na Maninách může být travnatým liniovým parkem
s pobytovými místy		
ilustrace
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úpravu, která vznikla současně s realizací protipovodňové bariéry, je zapotřebí revidovat. Charakteru
okolního prostředí neodpovídá forma použitého mobiliáře, osvětlení, zábradlí a povrchů. Ideálem je více
přístupů k vodní hladině a více možností posezení s výhledem na protější přírodnější břeh, např. pobytové
schody.
Celé území úseku Na Maninách je řešeno v projektu revitalizace Bubenského nábřeží (Rössler & Rybář,
2013, DUR). Návrh je nutné v dalších fázích příprav zaměřit především na nábřežní promenádu vedenou co
nejblíže k břehu (zejména v místech sila drtírny a objektu čerpadla) a doplněnou o přístupy z horní úrovně
nábřeží. Problematickou částí dosavadního řešení je návaznost na další úseky holešovického nábřeží viz
kapitola 2.2.1.3 Holešovický meandr/Holešovický liniový park. Návrh by měl těžit z přirozené atraktivity
nábřeží. Složitost současného řešení se může nepříznivě podepsat na investičních nákladech i na samotné
realizovatelnosti projektu.
Karlínský most

Silo drtírny představuje výrazný orientační bod na nábřeží
současný stav

Vhodnou variantou se dle Koncepce jeví propojení Karlína a Holešovic lokálním uličním mostem s tramvajovou
tratí v ose ulice Thámovy a Komunardů. Rozhodujícím hlediskem pro toto řešení jsou především urbanistické
vztahy důležité holešovické a karlínské osy v návaznosti na metro a pěší tunel na Žižkov. Druhým aspektem
je případná dobrá návaznost na holešovickou okružní ulici. Toto řešení je do značné míry limitováno
technickými problémy, zejména z hlediska výškových úrovní a potřebného prostoru pro nastoupání. Společně
s mostem je pak nutné řešit jednak tramvajovou trať na Bubenském nábřeží, která může být vedena buďto
v její současné podobě, středem Pražské tržnice, nebo ulicí Jateční, ale také je nutná koordinace s návrhem
holešovické okružní ulice.
Silo drtírny
Návrh atelieru FNA není v souladu s Koncepcí. Rekonstrukce vizuálně hodnotné stavby by neměla popřít
původní funkci sila. Vizuálně cennou siluetu, která připomíná původní využití, je zapotřebí v návrhu
rekonstrukce zohlednit. Objekt sila by měl zůstat solitérním objektem v dolní úrovni nábřeží bez dalších
konstrukcí, které by ho spojovaly s ulicí v horní úrovni. Místo představuje významný bod na konci osy ulice
V Háji, kde se protíná s navrhovaným liniovým parkem. Silo by mělo představovat zázemí pro rekreační
aktivity (restaurace, půjčovna a opravna kol, rozhledna).

Pražská tržnice
Současný charakter a stav
Kompoziční osu Pražské tržnice uvozuje sousoší Muž
s býkem od Bohuslava Schnircha
současný stav

Původní Ústřední jatka královského města Prahy byla transformována roku 1983 na tržnici. Dodnes je zde
patrná původní atmosféra. Na ní upozorňuje specifická architektura areálu nebo např. sousoší Muž s býkem
v předprostoru. Tržnice v současnosti skýtá širokou škálu obchodních aktivit a těší se velké oblíbenosti
u návštěvníků, především obyvatel Holešovic. Areál utváří výrazná kompoziční osa, která ho spojuje
s nábřežím a váže na sebe stěžejní provozní budovy bývalých centrálních jatek.
Koncept řešení

Specifické a architektonicky cenné prostředí uvnitř areálu
tržnice
současný stav

Tržnice má velký potenciál stát se inovativní formou obchodního areálu jako alternativa k dnešním
obchodním centrům. Další možností transformace může být po vzoru madriského Matadera konverze areálu
jatek na centrum umění. Součástí transformace by mělo být posílení a ukotvení výrazové identity jatek
(mobiliář, osvětlení, povrchy, fasády), dále pak optimalizace přístupů a vazeb na okolní město a potvrzení
hlavní kompoziční osy, která areál spojuje s nábřežím. Ta může být ohrožena zejména v případě vedení
tramvajové tratě podélně středem tržnice (řešení navrhované ve studii Praha Holešovice–Bubny od CMC
architects).
Stěžejní částí tržnice je její předprostor na Bubenském nábřeží. Ten má potenciál stát se významným
prostranstvím v návaznosti na sousoší Muže s býkem a s výhledem na Pražský hrad. Bubenské nábřeží bude
součástí případné holešovické okružní ulice. Je nutné prověřit, zda ponechat tramvajovou trať v současné
trase nebo ji vést středem tržnice potažmo za jejím severním plotem zejména s ohledem na realizaci nového
Karlínského mostu.
Předprostor Pražské tržnice

Transformace jatek Matadero, Madrid

ilustrace

Předprostor by se měl stát hlavním vstupem do tržnice. Místo může těžit z dobré dostupnosti na veřejnou
dopravu a z hodnotné a jedinečné architektury přiléhajících objektů tržnice. Povrch ulice Bubenské nábřeží
by měl být v úrovni vstupu do tržnice sjednocen s povrchem předprostoru, tím bude jednoznačně zpomalen
provoz v těchto místech a prostor bude fungovat jako náměstí s lepším přístupem k nábřežní hraně.
V souvislosti s předprostorem tržnice je třeba zvážit zrušení některých částí oplocení. Hranice areálu by
mohla být tvořena budovami areálu a objekty by mohly plnit funkci parteru ulice Bubenské nábřeží.
Využití historicky cenných a památkově chráněných objektů v areálu Pražské tržnice
Architektonicky cenný objekt burzy v Pražské tržnici, umístěný v kompoziční ose areálu, by měl mít v rámci
tržnice významnější využití (administrativa, kultura).

Transformace jatek Kødbyen, Kodaň

ilustrace

Vodárna představuje výraznou dominantu celého areálu. Architektonicky nejvýraznější stavba s hodinami
by mohla být přístupná veřejnosti (restaurace, vyhlídka).
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Libeňské nábřeží pod Bílou skálou je důležitou dopravní
spojnicí, jejíž význam se zvýší po otevření tunelu Blanka.
současný stav

Libeňské nábřeží

Bílá skála je výrazný přírodní landmark, který ovlivňuje
charakter Libeňského nábřeží
současný stav

Současný stav a charakter
V místě, kde se vlévá potok Rokytka do Vltavy, dochází vlivem existence skalních útvarů Bílé skály, Korábu,
a pahorku Thomayerových sadů k výraznému geomorfologickému zúžení prostoru řeky, který tvoří předěl
mezi Trojskou kotlinou a širokým úvalem Rokytky. Bílá skála je významnou geologickou lokalitou. V historii
představovala přírodní orientační bod, neboť byl její holý skalnatý vrchol viditelný až z centra Prahy. Probíhala
zde těžba křemenců a vrchol byl také využit jako cvičný cíl pro dělostřelectvo na maninské planině.
Nad úpatím návrší při ústí potoka Rokytky do Vltavy stála ve středověku gotická tvrz. Později na jejím místě
vznikl Libeňský zámeček. Zámecké zahrady a návrší byly v souvislosti s připojením k Praze transformovány
na novokrajinářský park, navržený Františkem Thomayerem. Ten představuje vysokou kulturní a přírodní
hodnotu jak z hlediska terénní diverzity (terasy, vyhlídky na Prahu) a dochovaným fragmentům kyselých
doubrav, tak z hlediska kvality krajinářského řešení.

Původní těsný vztah dolní Libně a řeky

historické foto

Jírovcová alej na libeňském nábřeží

současný stav

Prostor řeky de facto na celém území zabírají zátoky bývalého Libeňského přístavu. Úzký koridor mezi
řekou a svahy, v dnešní době využitý především jako dopravní spojnice, býval historicky významnou
vycházkovou trasou z Libně do Troje. Od konce 19. století tudy zároveň procházela Povltavská silnice
spojující Troju a Libeň. Ta nabyla na významu především po realizaci severojižní magistrály. V roce 1980 by
zprovozněna Holešovická železniční přeložka, která propojila dráhy Děčín–Praha–Kolín a která si vyžádala
realizaci nového mostu a tunelu pod Bílou skálou.
Území pod Bílou skálou je znehodnoceno intenzivní dopravou, která bude ještě narůstat, neboť z ulice
Povltavská pravděpodobně vznikne po otevření tunelového komplexu Blanka nový Městský okruh. Trasa
frekventované komunikace odbočuje z nábřeží a pokračuje do Libně mezi vrchem Korábem a Košinkou.
Zbývající úsek břehu není dopravou zasažen. Z původního libeňského nábřeží je zachována pouze hodnotná
jírovcová alej pod návrším Thomayerových sadů mezi Košinkou a Libeňským zámečkem. Městský úsek
nábřeží v místě ulice Voctářova postupně zanikl. Nejprve díky záboru prostoru původního vltavského
ramene pro loděnici, později v 70. letech definitivně asanací historických domovních bloků na nábřeží.
Dochovaný úsek libeňského nábřeží představuje stále významný cíl vycházek. Zachoval se zde historický
Löwitův mlýn, atraktivním cílem je také studánka Libeňka a pobytová louka u řeky s nově zřízeným dětským
hřištěm. Libeňský úsek břehu končí na severu v oblasti Pelc-Tyrolky, kde je společně s estakádou severojižní
magistrály vybudován podle návrhů architekta Karla Pragera areál Univerzity Karlovy, v němž sídlí fyzikální
sekce MFF UK. Nad libeňským nábřežím se nachází areál Košinky, typické libeňské fabriky, která vznikla
přestavbou starší zemědělské usedlosti. Představuje atraktivní prostředí pro uchování drobného průmyslu
a obchodu. V obchodním areálu i dnes sídlí řada firem.

Koncept řešení
Historická zástavba Libně byla umístěna v příznivých geomorfologických podmínkách poskytujících
dostatečnou ochranu před povodněmi. Návrší Thomayerových sadů chrání klidné libeňské nábřeží
od dopravního toku Povltavské ulice a holešovické železniční přeložky. Nábřežní promenáda a krajinářský
park Thomayerovy sady představují jeden celek, který je potřeba takto spravovat a zapojit do něj celé
navazující území svahů až k bývalé usedlosti Košinka.

Thomayerovy sady představují hlavní rekreační zázemí
Libně
současný stav
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Vztah dolní libně a řeky
Současné záměry a postupně realizovaná zástavba, která předstupuje území původního nábřeží Libně
a rozhraní nivy, přerušuje vztah sídla a řeky. Původní urbanistická struktura v novém kontextu postupně
ztrácí svůj smysl, proto je třeba v návrhu současných investičních záměrů posilovat význam hrany nivy,
například fixací historických pozůstatků, nebo jejím odpovídajícím využitím. Podkladem pro veškerou
investiční činnost v území by měl být koordinační dokument Holešovického meandru Holešovický meandr /
Obecná koncepce Holešovického meandru / generel Holešovického meandru.
Návaznost nábřeží na okolní zástavbu
Löwitův mlýn a další objekty na hraně nivy by měly najít
nové využití
současný stav

Je nutné vyřešit přístupové body a zapojit do ucelené sítě vycházkových tras, které zpřístupní libeňské
nábřeží také pro obyvatele horní Libně. Žádoucí je zpřístupnění vrchu Koráb novými cestami. Ve druhém
patře může probíhat spojnice mezi vrchem Koráb, Bílou skálou a Pelc-Tyrolkou. Samotné libeňské nábřeží má
potenciál být atraktivní rekreační spojnicí Libně s Trojskou kotlinou.
Využití nábřeží

Vyhlídka na Prahu v Thomayerových sadech současný stav

Thomayerovy sady jsou dnes hlavním rekreačním zázemím Libně. Nabízí se podpořit možnosti sportovního
využití parku, např. pro jogging, sportovní stezku nebo venkovní posilovnu. Vzhledem k blízkosti základních
škol je vhodné podpořit a rozvíjet zázemí pro děti (dětské hřiště, naučná stezka). Libeňské nábřeží by mělo
umožnit bezpečný pohyb na kole i na bruslích, aniž by narušovalo klidný pobyt a pohyb pěších a děti
na dětských hřištích. Ulice U Českých loděnic je pro tyto aktivity dostatečně široká. Pobyt na nábřeží by mohl
zpříjemnit Löwitův mlýn nebo zámecký pivovar. Tedy objekty, které se nabízejí pro nové využití (muzeum,
galérie, restaurace, pivnice) nebo jako zázemí parku. V dolní úrovni nábřeží by měla i nadále existovat
elementární možnost uvázání rybářských nebo rekreačních malých bezmotorových plavidel v návaznosti
na aktivní místa.
Historická hodnota libeňského nábřeží by se měla promítnout v adekvátní formě povrchů, osvětlení,
zábradlí a mobiliáře. Současná podoba zábradlí neodpovídá kvalitě prostředí libeňského nábřeží. Lokálním
přístupem k vodě formou jednoduchého schodiště lze potvrdit pěšinu v dolní úrovni nábřeží.
Libeňská alej

Vyhlídka na Prahu z vrchu Koráb

současný stav

Potvrdit význam a hodnotu historické silnice spojující Libeň s Pelc-Tyrolkou a Trojou obnovením
a prodloužením stromořadí na nábřeží až k holešovickému železničnímu mostu.
Cesta ve druhém patře
Součástí cesty ve druhém patře může být nová naučná stezka, navazující na stávající v Thomayerových
sadech. Stezka vedená v úrovni terasy Thomayerových sadů a Bílé skály by mohla spojovat Libeň s PelcTyrolkou. V Thomayerových sadech by byla vedena po nábřeží a parkem nahoru na vyhlídku na Libeňský
přístav. Dále by pokračovala na vrch Koráb ulicí Krejčího podél zdi Libeňského hřbitova, na jehož cípu, který
mu dal i jméno, je hodnotný výhled na Prahu. Pro kontinuitu cesty bude nutné zrealizovat pěší propojení ulice
Krejčího a ulice Bulovka. Z ulice Bulovka lze vést cesty pod areálem Nemocnice Na Bulovce až na vyhlídku
na Bílé skále, která je nyní jenom stěží přístupná. Toto místo, atraktivní rekreační cíl, je vhodné propojit
s Pelc-Tyrolkou, kde jsou koleje a Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Naučná stezka v Thomayerových sadech

současný stav

Löwitův mlýn
Budovu Löwitova mlýna je vhodné zpřístupnit, Objekt může mít nový atraktivní způsob využití (např.
restaurace, galerie) nebo sloužit jako zázemí pro venkovní akce, popř. běžný provoz. Aktivace objektu
Löwitova mlýna může výrazným způsobem oživit území a pozitivně ovlivnit sociální strukturu návštěvníků
Thomayerových sadů.
Návaznost cyklotrasy a27 na libeňské nábřeží

Herní prvky v Thomayerových sadech

současný stav

Lze předpovídat, že po otevření tunelu Blanka bude v ulici Povltavská zvýšen automobilový provoz. Tento
fakt způsobí potíže zejména na křižovatce s ulicí Bulovka, kterou prochází také cyklotrasa A27. Potenciálně
nebezpečný uzel je zapotřebí opatřit značením (cyklopruh, signály, příčná vazba, značky). Propojení by mělo
být komfortní a bezbariérové.
Revitalizace louky u řeky v thomayerových sadech (a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury)
Navrhované zásahy jsou v souladu s Koncepcí. Hlavní pozornost by měla být věnována řešení detailních
prvků, mobiliáře, herních prvků, plůtků a zábradlí.
Košinka

Projekt revitalizace louky u řeky v Thomayerových sadech
podle plánu ateliér A05
ilustrace

Fenoménem zasluhujícím zvláštní pozornost je areál Košinka, který je doposud využíván pro drobný průmysl
a obchodní aktivity. Atraktivní prostředí, architektonicky cenné objekty areálu a polohu v rámci města lze
využít jako identifikační znak a PR zdejších firem a provozů. Areál by měl mít lepší rekreační návaznost
na své okolí, především přístupy k řece. Rekreační potenciál má zejména východní část s historickými
budovami v přímé návaznosti na Thomayerovy sady.
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Libeňské kosy

Investiční záměr DOCK společnosti Crestyl využívá celé
území bývalých loděnic za protipovodňovou hrází
současný stav

Současný stav a charakter
Libeňské břehy doznaly v průběhu dvacátého století rozsáhlých změn. Na konci 19. století zde Libenští
zrealizovali chráněný obchodní přístav, který ale nakonec nepředstavoval v porovnání s holešovickým
přístavem významný dopravní a obchodní uzel. Omezovala jej malá kapacita, chybělo mu napojení
na železnici a především jej tížila nedostatečná ochrana před povodněmi. Po krátké době provozu jej od Libně
odkoupil soukromý plavební podnikatel, který přístav přestavěl na loděnici. Tvar přístavních bazénů byl v té
době upraven do dnešní podoby.
Další výrazný zásah do říční krajiny Holešovického meandru představovaly úpravy koryta Vltavy, které
proběhly ve dvou etapách. Při výstavbě Libeňského přístavu zaniklo východní vltavské rameno lemující
historické židovské město Libeň. V druhé etapě v 30. letech bylo hlavní vltavské koryto přeloženo dále
k západu a zkráceno cca o 1 km. Z původního koryta Vltavy se stalo slepé rameno, jehož konec nejprve sahal
až k přístavu v Karlíně. Později bylo rameno z velké části zasypáno a ukončeno před Libeňským mostem.
Na původní hlavní koryto odkazuje poslední oblouk Libeňského mostu.
Po přemístění řečiště do nového koryta byla vybudována ještě jedna zátoka (dnes nazývaná Stará plavba),
která měla sloužit novému obchodnímu přístavu. K jeho realizaci však nedošlo. Zátoka rozdělila původní
kosu na dnešní Maninskou kosu a na Libeňský ostrov. Zdroj aktivity na Libeňském ostrově představuje
komunita zahrádkářské kolonie, která slouží převážně rekreaci místních, okrajově drobnému zemědělství
(ovocnářství, zelinářství). V návaznosti na tuto komunitu kotví u improvizovaných kotvišť v celé délce břehu
rybářské loďky, popř. jiná malá osobní plavidla. Libeňský ostrov je přeťatý protipovodňovou bariérou, která
chrání území bývalého přístavu proti záplavám. Tato oblast je nyní v majetku soukromého investora, který
zde postupně buduje obytnou čtvrť DOCK. Trasa protipovodňové bariéry je využita pro vedení cyklotrasy A2.
Maninská kosa je pak místem zanedbaných skladišť, autobazarů a skládky odpadu. Hodnotou celé délky
břehů Libeňských kos jsou relativně přirozené břehy, které poskytují klidnou přírodní atmosféru.

Libeňský přístav

Libeňské kosy v zimě

historické foto (1891)

současný stav

Výraznou osou, páteří a galerií celého území Holešovického meandru je Libeňský most, realizovaný
v kubistickém slohu podle architektů Pavla Janáka a Františka Mencla roku 1928. Most byl poškozen při
povodních v roce 2002. Plánovaná rekonstrukce neproběhla a většinu pěších přístupů na most není možné
používat z důvodu nestability konstrukce.

Koncept řešení
V souvislosti s očekávaným nárůstem obyvatel v území Libeňských kos (DOCK, Libeň, Rohan City) je vhodné
uvažovat o zlepšení podmínek území bývalého přístavu pro rekreaci. Území je v dosahu městské zástavby
a zároveň může dále sloužit jako retenční prostor při povodních a prostor pro přírodu. Je zapotřebí zachovat
a rozvíjet charakteristický znak libeňských kos, a sice drobný kolorit činností, které jsou vázány na vodní
hladinu, břehy a izolované prostředí říčních kos.

Zátoky libeňských kos představují rozmanitý potenciál ve
využití vodních ploch
současný stav

V tomto duchu by se měly transformovat provozy na Maninské kose i stávající zahrádkářská kolonie.
Oplocené plochy by v souladu s funkcí nivy mohly být alespoň částečně redukovány ve prospěch ploch
celistvých, například zřízením sadů a společných prostor.
Investiční záměr dock
Nová zástavba obytných celků může mít pozitivní vliv na okolí řeky. Je však nutné prověřit její případné
negativní důsledky. Problematické je například umístění objektů do původní nivní krajiny. Vlivem nedokonalé
protipovodňové ochrany (Rokytka) je navíc zástavba chráněna proti záplavám pouze částečně. Je zapotřebí
rehabilitovat pojem hrana nivy. Fakt, že ulice Voctářská byla původně libeňským nábřežím, je třeba v rámci
realizace záměru zohlednit. To se týká především zajištění fyzické provázanosti břehů a nově vzniklých
veřejných prostranství na uliční síť dolní Libně a revitalizace ulice Voctářská. Historické objekty na hraně

Zátoky Libeňských kos mají klidnou přírodní atmosféru
současný stav
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nivy by měly být do území zapojeny jako významné orientační a potenciálně aktivní body. Prostředí uvnitř
nové zástavby by mělo ctít přírodě blízký charakter okolí, z jehož výhod těží i I. etapa výstavby. Na koncích
přístavních bazénů vzniká prostor pro atraktivní uzlová veřejná prostranství.
Propojení DOCK s libeňským nábřežím
Návaznost obytné zástavby DOCK na Thomayerovy sady a libeňské nábřeží lze zlepšit realizací propojení
po valu mezi Rokytkou a přístavem, který je nyní oplocen.
Drobné aktivity a kolorit
Zátoky jsou zdrojem velké diverzity a atraktivity
současný stav

Zátoky Libeňských kos s drobným koloritem

současný stav

Do území by mohla vstoupit řada nových sportovních a rekreačních aktivit, a to nejen na pevnině, ale
zejména také na vodní hladině. Jednou z nich je např. koupaliště s přírodním čištěním vody v závěru zátoky
Stará plavba s možností využití na zimní bruslení. Břehy mohou být využity pro kotvení hausbótů, malých
plavidel, plovoucích zařízení se saunami, kinem, kavárnami nebo restauracemi. Na Maninské kose vznikne
po vymístění současných provozů prostor například pro tenisové kurty, fotbalová hřiště, sportovní stezku,
běžecký, nebo bruslařský okruh. Na Libeňském ostrově také může vzniknout marina s potřebným zázemím
a příjezdem po nábřežní ulici.
Zahrádkářské kolonie jsou v území hodnotné zejména pro svůj přínos v péči o území, sociální zapojení
obyvatel a udržování zemědělského využití půdy. Problematická je ale míra oplocení i intenzita využití.
Zlepšení stavu území a lepší zapojení do okolí by mělo probíhat v rámci komunitního plánování viz 2.1.7
Organizace a správa obecně. Cílem je větší podíl neoplocených ploch a stavebních konstrukcí a posílení
ekologických funkcí v území. Důležitou hodnotou na Libeňských kosách, která by měla být zachována, je
zejména promíšenost funkcí a aktivit.
Správa
Složitá sociální síť, která v tomto území existuje, může být důvodem pro komunitní plánování, jehož
hlavním účelem bude definice základních pravidel, na základě kterých bude podpořena fyzická atraktivita
a kultivovanost prostředí. Příkladem je regulace hausbótů na vodní hladině. Jejich přítomnost je přínosem
pro celou oblast, je však nutné zachovat veřejný přístup k břehům a břeh nesmí být těmito plavidly přehlcen.
Prostupnost území

Zahrádkářská kolonie, částečně prostupná pro veřejnost
			
ilustrace

Vzhledem k atraktivitě zátok s klidnou atmosférou a přírodními břehy by měl být umožněn veřejný přístup
po celém obvodu Libeňských kos. Současnou atmosféru je však nutné zachovat a chránit. Jako nový element,
který by mohl vyvolat pohyb na území kos, by mohla být „příčná“ trasa východ – západ vedená od hráze
přístavu, přes Libeňský ostrov a na Maninskou kosu pomocí nové lávky přes zátoku Stará plavba. Lávka by
mohla být realizována společně s navrhovanou marinou v rámci jednoho investičního záměru.
Libeňský most
Libeňský most je především velmi kvalitním architektonickým dílem a v případě rekonstrukce by měla
být zachována jeho původní podoba. V současnosti plánované rozšíření mostu o dva pruhy není v souladu
s Koncepcí, především vzhledem k nepatřičnosti takové kapacity z hlediska nedostatku prostoru v navazující
ulici Dělnická, ale také úrovně možného zatížení obytné oblasti holešovického poloostrova.

Libeňský most, dle projektu Pavla Janáka a Františka
Mencla
historické foto

Důležité je obnovit pěší vazby z nábřeží na most a revitalizovat prostor pod oblouky mostu. Tomu odpovídá
zejména záměr na skatepark, související s obnovou Rohanského ostrova. V souvislosti s revitalizací území
by měly být nově artikulovány pěší vazby tramvajové zastávky Libeňský most na novou zástavbu DOCK,
obnovený Rohanský ostrov, popřípadě Maninskou kosu.
Náměty konkrétních úprav v zahrádkářské kolonii
Prostředí zahrádkářské kolonie je vnímáno jako celek s vlastní identitou, to lze podpořit například
vzájemným sdílením prostředků (společná zařízení, voda, energie, světlo, doprava, nástroje) společné
údržby přístupových cest, úvazišť a kotvišť nebo sjednocením výrazových prostředků (ploty, lavičky, mola).
V návaznosti na rekreační aktivity, lokální zemědělství a místní život je vhodné zachovat a investovat
do úvaziště pro malá bezmotorová plavidla.

Koupaliště – Kastrup Sea Bath, Dánsko

ilustrace

Koupaliště v závěru zátoky stará plavba
Závěr zátoky Stará plavba, která vznikla kvůli plánovanému přístavu, který nebyl realizován, je ideálním
klidným přírodním prostředím například pro venkovní koupaliště, které by mohlo být realizováno přímo
ve vodách Vltavy. Kvalita vody by mohla být vylepšena například přírodním čištěním vody, tedy podporou
rozvoje litorálních biotopů, což má význam i z hlediska podpory ekologických funkcí území.
Marina libeň
V souvislosti s redukcí kapacity přístavních mol na libeňských poloostrovech je vhodné zřídit na východní
straně zátoky Stará plavba sportovní kotviště – marinu. Měla být umístěna především mimo průtočné záplavové
území. Vhodné místo je už dnes jako přístavní kotviště využíváno. Marina by měla být realizována společně
s „příčnou“ rekreační trasou pokračující na lávku přes zátoku a neměla by znehodnotit charakteristický
krajinný ráz zátoky Stará plavba.
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Běžecký a inline okruh po obvodu Maninské kosy
Maninská kosa se může stát novým místem pro alokaci sportovišť, umístěných v podélné ose ostrova.
Současná místní komunikace by měla být částečně využita pro sportovní okruh a částečně pro přístup
a obsluhu sportovišť. Sportoviště by neměla být oplocená, neboť se jedná o průtočné záplavové území.
Sportoviště by měla být navržena především pro rekreační sport a širokou veřejnost. Ochranu před vlivem
klimatických podmínek může zajistit nově vysázené stromořadí po obvodu kosy.

Plánovaná dostavba a revitalizace Rohanského ostrova
ilustrace

Rohanský ostrov
Současný stav a charakter

Karlínský přístav byl prvním obchodním přístavem v Praze
historické foto (1822)

Charakterově specifická a pro Prahu velmi netradiční část řeky, kde docházelo vlivem silné sedimentační
činnosti toku k utváření mnoha ostrovů a jesepů (Jeruzalémský, Velké Benátky, Rohanský, Primátorský),
nabyla od 19. století velkého významu. Břehy se staly tepajícím srdcem nově vznikajícího Karlína. Byl zde
založen Karlínský přístav a početná boční ramena byla postupně začleňována do urbanistické struktury.
Skupina ostrovů měla nejdříve přírodní charakter. Během intenzivní industrializace však přes Rohanský
ostrov trasována železniční trať na nádraží Těšnov a na ostrově bylo vybudováno nákladové nádraží.
Přeložením hlavního koryta Vltavy ve 30. letech 20. století byl Rohanský ostrov výrazně rozšířen a karlínské
rameno u Štvanice zaslepeno. Význam přístavu v té době začal klesat.
Nakonec bylo karlínské rameno zkráceno až za Libeňský most, a tím se ostrov fyzicky vytratil. Jeho území
však zůstalo průmyslově využívanou oblastí (nákladové nádraží, betonárna, panelárna, skladiště), která
se postupem času transformovala na nevyužívaný brownfield. Celá oblast byla ohrazena a celou druhou
polovinu 20. století nepřístupná.
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. Dalším motivem současné transformace jsou mimo jiné také úvahy o obnovení Rohanského
ostrova pomocí nového kanálu tzv. karlínského ramene a vylepšení retenční schopnosti území v ochraně
proti povodním. Velká část území je doposud v majetku města.
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 území
je doposud aktivní provoz betonárny a panelárny, 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.

Dodnes zachovaná budova společnosti V. Kutina - Rybí
průmysl, která využívala Karlínského přístavu
historické foto

Koncept řešení
Z důvodu rozsáhlé transformace a intenzivní výstavby v Karlíně a na Rohanském nábřeží se naskýtá příležitost
investovat do obnovení funkční nivy, tedy přirozené funkce krajiny na Rohanském ostrově a tím přispět
ke stabilizaci rozsáhlých ploch, přiléhajících k řece. Stávající záměr rozšíření kapacity koryta však počítá
s návrhem terénu, který se bude svažovat k novému kanálu, čímž neumožní naplnění potenciálu retenční
schopnosti, a také omezí možnost případného využití Rohanského ostrova pro rekreaci. Snížení nivelety
a srovnání ostrova do roviny ale představuje výrazné investiční náklady, které jsou spojeny s výkopem
a přesunem velkého množství zeminy. Terénním úpravám musí předcházet vyhodnocení stávajících dřevin
v dotčeném území a strategie využití vytěžené zeminy včetně optimalizace jejího přesunu. Optimální funkce
nivy je možné dosáhnout také odstraňováním bariér nebo obnovením přirozené vegetace a schopnosti půdy
vázat vodu viz kapitola 2.1.1 Role nivy ve městě.

Památkově chráněné objekty bývalého nákladového
nádraží na Rohanském ostrově
současný stav
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Trasa navrhovaného karlínského ramene nemá s tou původní nic společného. Nejde tedy o obnovu karlínského
ramene, ale o návrh nového a svébytného. Ve spojení s rekreační plavbou a dalších možností využití vodní
hladiny (vodní sporty, plovoucí zázemí, restaurace) může kanál představovat rekreační těžiště území.
Využití přirozené nivní vegetace na Rohanském ostrově může v budoucnu zajistit nižší náklady na údržbu
rozsáhlých vegetačních ploch. Péče pak může být soustřeďována do konkrétních bodů (sportoviště, hřiště,
okruhy, dráhy, rekreační zázemí, terasy, pobytové louky, úvaziště, nebo přístupy) včetně břehů současného
hlavního koryta Vltavy, které jsou primárně koncipovány jako veřejný prostor s pobytovými funkcemi.
Nábřeží by mělo také umožňovat kotvení malých plavidel. Lokalita by mohla být v budoucnu rekreačním
zázemím centra Prahy.
Přírodnější charakter Holešovického meandru

ilustrace

Investiční záměr: Rohan City

I. a II.etapa projektu “Zvýšení kapacity koryta v oblasti
Rohanského ostrova a revitalizace území”
ilustrace

Doplnění městské struktury je přínosem pro tuto oblast, i když představuje výrazný vstup do bývalého
prostoru řeky, kde už nebude možné obnovit její krajinné funkce. Je proto nutné důsledně dohlédnout na to,
aby ulici Rohanské nábřeží ve výsledku opravdu tvořilo kvalitní městské prostředí plnohodnotně napojené
na stávající osnovu veřejných prostranství Karlína a Libně. Tato potenciální hodnota není naplňována
samotným návrhem urbanistického řešení a často také navrhovanou podobou parterů a veřejného prostoru.
Příkladem je zelený pás, který má spojit Rohanský ostrov a Invalidovnu. Pásem bude přerušena souvislost
uliční zástavby a zároveň nebude zohledněna kompoziční osa historického objektu Invalidovny, kterou by
bylo možné posílit právě parkem, spojujícím Invalidovnu a břehy řeky. Je zapotřebí zejména vyhodnotit
potřebnou šířku pásu a naproti tomu potřebnou a vhodnou plochu výstavby, aby bylo zajištěno kvalitní
městské prostředí.
Sídliště Invalidovna
Na Invalidovně se nachází jediné sídliště v Praze, které leží v primárním prostoru řeky. Základní koncepční
východisko, se kterým byla sídliště navrhována, je myšlenka bydlení v zeleni. Obecně problematické rozsáhlé
plochy veřejných prostranství na sídlištích lze rehabilitovat například obnovením jejich krajinných funkcí.
Na sídlišti Invalidovna je možné některé plochy nahradit prakticky bezúdržbovou, pro nivu přirozenou
vegetací, která zároveň rozšíří svojí atraktivitou možnosti rekreace uvnitř urbánního celku.
Aktivity

Sídliště Invalidovna v původní nivě

Cyklotrasa A2 přes Rohanský ostrov

současný stav

současný stav

Zpřístupnění a tím i částečné aktivování Rohanského ostrova proběhlo současně s realizací protipovodňové
ochrany a cyklotrasy A2. V mezidobí revitalizace Rohanského nábřeží, můžou být plochy využity například jako
zahrádky nebo pobytové louky pro procházky se psy a pouštění draků. K tomu je nutné zejména optimalizovat
síť přístupů a cest. Zajímavou formou aktivace postupně urbanizovaného prostředí a marketingovým
nástrojem developerů mohou být laboratoře veřejného prostoru Plug and play viz 0.1 Terminologie umožňující
participaci a utváření psychologických vazeb budoucích obyvatel na lokalitu. Jejich velkým přínosem může
být vytvoření alespoň elementárního zázemí (opravna a půjčovna kol, občerstvení, úschovna herních prvků
atp.).
Revitalizovaný Rohanský ostrov by měl nabízet širokou škálu sportovně-rekreačního vyžití. Jeho součástí
může být inline okruh, běžecký okruh nebo hipostezka. Nabízí se také možnost přemístit sem tenisový klub
ze Štvanice. Současné golfové hřiště není adekvátní z hlediska významnosti této plochy, která musí být
všeobecně přístupná a sociálně inkluzivní. Pod oblouky Libeňského mostu je ideální prostor pro skatepark
a další alternativní sporty. Místo je zastřešené a chráněné před slunečním zářením. Koncepce navrhuje
zachování kotviště pro výletní lodě a koncesovaná malá plavidla, která mohou být využita jako zázemí
současných aktivit, které oživí zanedbané území.
Mobilita

Rohanský ostrov může být atraktivním a významným
krajinným územím uprostřed města
ilustrace

Hlavním deficitem Rohanského nábřeží je nedostupnost břehů. Nově by podél břehu mohla vést především
pěší promenáda dostatečně vázaná příčnými propojeními na zástavbu Karlína a nově vznikajícího Rohan
City. Nábřeží by mělo umožnit kotvení malých koncesovaných plavidel, které jej mohou výrazně oživit.
Současně by mělo být možné dočasné kotvení výletních lodí z Mělníka. To je ovšem vázáno na revitalizaci
území a zvýšení jeho atraktivity.
Významnou iniciační roli může mít zřízení nástupního terminálu linky lodní dopravy Dvořákovo nábřeží
— zoo, která představuje kapacitní, rychlý a udržitelný způsob dopravní obsluhy zoo. Umístění je vhodné
v blízkosti Negrelliho viaduktu, kde může pomoci aktivovat zanedbané území a posílit návaznost na důležitý
komunikační uzel u metra Florenc. Cyklotrasa by měla být během revitalizace Rohanského ostrova
transformována na širší promenádní chodník s cílem umožnit sdílený provoz všech druhů bezmotorového
pohybu a také utvářet pobytový prostor.
Ulice Pobřežní
Bývalá přístavní komunikace, která zprostředkovávala obchod mezi Karlínem a širokým okolím, dnes trpí
ztrátou paměti. Karlínské rameno nahradila kapacitní silnice a původně přírodní prostředí na protějším
břehu postupně nahrazuje nekontextuální prostředí mezi velkými budovami, které přitom není navázáno
na živá veřejná prostranství v Karlíně. Nabízí se minimálně obnovení paměti formou fixace a zvýraznění
veškerých pozůstatků, které jsou zde dosud patrné. Je to například objekt bývalé pražské firmy V. Kutina Rybí průmysl, která vyniká netypickou a odlišnou architekturou nebo přístavní vybavení zachované uvnitř
dalších objektů na bývalém nábřeží.
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Podoba a využití ostrova Štvanice, RKAW s.r.o.

ilustrace

Podoba a využití ostrova Štvanice, RKAW s.r.o.

ilustrace

Podoba a využití ostrova Štvanice, RKAW s.r.o.

ilustrace

Štvanice
Současný stav, charakter a vývoj
Ve své přírodní neregulované podobě byla Štvanice (dříve Velké Benátky) součástí skupiny ostrovů. Vedl
tudy brod přes Vltavu, který hrál klíčovou roli při většině vpádů cizích vojsk do Prahy. Jako jeden z největších
ostrovů našel v historii bohaté využití. V období mezi válkami byl ostrov využíván zelináři a rybáři. Podobně
jako ostatní ostrovy v Praze stala se Štvanice postupně místem sportovních aktivit včetně střelnice nebo štvaní
divé zvěře, kterému přihlížely davy měšťanů. Na konci 19. století byl ostrov více kultivován. Přeťaly ho dva
mosty, Hlávkův a Negrelliho železniční viadukt. Byla sem umístěna porodnice a později také zimní stadion
s funkcionalistickou kavárnou od Bohuslava Fuchse a také I. Český lawn-tennis klub Praha. Severovýchodní
břeh ostrova sloužil jako oblíbené koupaliště.
Dnes je ostrov vnímán jako periferní a nedostupné území, přestože má potenciál představovat společenský
a kulturní středobod vzhledem ke své poloze na rozhraní centra města a říční krajiny Holešovického meandru.
Jednotnost ostrova s převažujícím přírodním charakterem je narušována oplocenými areály tenisového
klubu a dále objekty využitými pro skate a bikecrosový park. Cípy ostrova pak představují pozoruhodné
protipóly. Východní cíp je umístěn v přírodním prostředí s výhledem na panorama návrší Thomayerových
sadů a libeňských nezpevněných břehů. Západní cíp pak zprostředkovává výhled na panorama Pražského
hradu společně se souvislou palácovou zástavbou pražských břehů v centru města.

Koncept řešení
Možnosti aktivace Štvanice stojí na zajištění optimální dostupnosti ostrova. Nová pevná spojení ve formě
lávek však nejsou nutně potřeba, vhodné je koncentrovat investiční energii do zdokonalování současných
vazeb nebo jejich doplnění například linkou přívozu. Zanedbané jsou především pěší vazby spojující ostrov se
zastávkami veřejné dopravy a s obytnými lokalitami. Ostrov by měl být urbanizovanou přírodou pojednaný
společenský a kulturní prostor poskytující atraktivní rekreační náplň návštěvníkům a obyvatelům celého
města. Vzhledem k významu pražských ostrovů v rámci celoměstského systému zeleně a k faktu, že Vltava
představuje nadregionální biokoridor, je Koncepce v zásadě proti umísťování výrazných staveb, ba dokonce
urbanistických struktur na ostrov. To se netýká staveb malých, pavilonových, které mohou sloužit jako
zázemí pro rekreaci a kulturu.
Aktivity
Cílem Koncepce je iniciovat a rozvíjet maximum možných aktivit na ostrově – ať už vzhledem k tradici nebo
z hlediska potřeby atraktoru v jinak nedostupné lokalitě. Sporný je v tomto zejména areál tenisového klubu,
jehož venkovní stadion by mohl být využitelný pro širší spektrum kulturních akcí. Na Štvanici by se měla
vrátit možnost koupání, realizovatelná například formou pontonu na Vltavě. Dále kluziště před Fuchsovou
kavárnou, kde je možné obnovit její původní provoz. Budovy porodnice a vodní elektrárny by měly být
zpřístupněny, popř. jejich předprostory využity pro kulturní účely. Po povodni v létě 2013 je zapotřebí obnovit
provoz sportovního kanálu pod Helmovským jezem.

Východní část ostrova, přírodnější prostředí

ilustrace

Prostředí
Ostrov Štvanice byl předmětem architektonické soutěže na obnovu ostrova Štvanice. Nejlépe hodnoceným
byl vyhlášen projekt od ateliéru RKAW, s. r. o. Projekt představuje fyzické ztvárnění vize zeleného ostrova se
vzrostlými stromy nově uvažovaného jako kulturní a společenský prostor. Plochy a povrchy jsou ve vztahu
ke sklonům terénu v maximální možné míře zjednodušeny. Zjednodušení a defragmentace prostranství
představuje výhodnější podmínky z hlediska průtočného záplavového území. Je však nutné prověřit potřebu
zachování stávajícího využití ostrova (tenisový klub, bikrosový park, skatepark, kluziště).
Západní část ostrova, kontakt s městem

současný stav

Návrh území
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mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
zahrádky, chaty
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Libeň

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Bílá skála

místopis prostoru řeky

silo

iniciační body, orientace (návrh)

zahrádky

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy
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2.2.2 Návrh | Úseky | Jih
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3

Jižní portál Prahy
Údolí Berounky
Jižní kaňon Vltavy

148
157
174

Část Jih popisuje koncepci břehů v úsecích řeky jižně od vyšehradské skály k hranicím katastru hlavního
města Prahy, kde Vltava (a Berounka) protéká krajinnými prostory Jižního portálu Prahy, Údolí Berounky
a Jižního kaňonu Vltavy (resp. jeho částí v rámci katastrálních hranic Prahy).
Jižní portál Prahy je prostor dřívější periferie za hradbami, který díky urbanistickému rozvoji a postupnou
transformací zástavby nyní spadá do oblasti širšího centra. Je to území, kam se dříve soustředilo průmyslové
zázemí města a podpůrná infrastruktura, zejména přístavy, nádraží, vodárna. Zároveň je to území, kudy
proniká klín krajiny až do historického centra zejména prostřednictvím ostrovů, poloostrovů u přístavů
a parků na březích řeky. Bezprostřední kontakt krajiny a města se již dlouhá desetiletí odráží v intenzivním
rekreačním a sportovním využívání břehů.
Údolí Berounky a pražská část Jižního kaňonu Vltavy tvoří součást přirozeného rozhraní města a volné
krajiny – krajinného prstence Prahy. Toto sousedství představuje značný potenciál za předpokladu zajištění
odpovídající péče a jednoznačného vymezení. Koncepce představuje koncept příměstského parku jako
odpovídající způsob péče o krajinu Údolí Berounky, zejména z důvodů možnosti synergicky těžit z různých
způsobů využívání krajiny a prostřednictvím nezávislého managementu optimalizovat údržbu a plánování.
Tématu příměstského parku se zevrubně věnuje kapitola 2.1.6 Příměstský park jako nástroj péče o krajinu.
Krajinný prostor Jižního kaňonu Vltavy propojuje území hlavního města Prahy se Středočeským krajem,
ve kterém leží jeho podstatná část (sahá od Zbraslavi přes soutok Sázavy a Vltavy až ke slapské přehradě).
Jižní kaňon zasluhuje systematickou péči po celé své délce. Kapitola Jižní Kaňon Vltavy se sice omezuje
pouze na část ležící v katastru Prahy, ale většina pravidel je obdobným způsobem použitelná i dále.
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Jižní portál Prahy

Smíchovský přístav

historické foto

Loděnice v Podolí

historické foto

Plachetnice u Podolského přístavu

současný stav

Jižní portál Prahy

současný stav

Veslařský stadion na Císařské louce

současný stav

Smíchovský přístav – hausbóty

současný stav

Současný stav a charakter
Území
Krajinný prostor Jižní portál Prahy je vymezený ze severu Vyšehradskou branou a na jihu Barrandovskými
skálami. V severní části je prostor řeky charakteristický dvěma ostrovy a jedním poloostrovem, naopak
jižní část prostoru je „ovládána“ Barrandovským mostem. Krajinný prostor je poměrně sevřený výraznými
krajinnými dominantami Vyšehradu, Dívčích hradů, Barrandovskými skálami, Kavčími horami a Branickými
skálami.
Řeka a její břehy byly v tomto prostoru již od začátku 20. století intenzivně sportovně využívány především
veslařskými kluby a říčními lázněmi. Tato stále přítomná historická stopa, spolu se současnou atraktivitou
nábřežních tras a v přímé návaznosti na město, je unikátní v celém prostoru řeky na území Prahy. Prostor
řeky je v tomto prostoru poměrně úzký, město je tak s řekou v bezprostředním kontaktu a krajinný charakter
se skrze ostrovy mísí s městským charakterem. Toto propojení vytváří mnoho přírodních ploch, které
umožňují rekreaci uprostřed města/řeky. Prostor řeky zde navazuje na poměrně hustě zastavěnou oblast
Prahy, především v oblasti Podolí a Smíchova, která má stále rozvojový potenciál (lokality Lihovaru Smíchov,
přístavu Praha Smíchov, Branických ledáren, Dvorců, Branického pivovaru).
Bohužel, především na pravém břehu, stále existuje množství areálů, které místo aby vytvářely
oboustrannou pozitivní interakci, řeku buď prakticky ignorují, nebo ji zbytečně znepřístupňují veřejnosti.
I tak je zde několik málo příkladů, které naopak svojí prostupností příhodně kombinují veřejné využití
prostoru s např. sportovním využitím v rámci loděnice. Asi největší potenciál vzniku typického přístavního
korza má v krátkodobém výhledu Podolský přístav a průplav u Veslařského ostrova a Veslařský ostrov
samotný. Podél průplavu již dnes promenáda omezeně funguje. Podobný potenciál má ze střednědobého
hlediska i smíchovský přístav.
Současný prostor řeky je dnes z velké části doslova odříznut od města liniovými bariérami dopravní
infrastruktury a mnoha neprůchodnými areály. Komunikace jsou obtížně překonatelné a jen na několika málo
místech. Tranzitní cyklotrasy bývaly vedeny prostorem po hranicích prostoru řeky. V nedávné minulosti byly
tyto logické cesty potlačeny a cyklodoprava byla uměle převedena do přímého kontaktu s břehy do užších
profilů cest. Došlo tak k přetížení těchto nábřežních cest.
Cíle
Jižní portál Prahy je území v širším centru města, které by mělo nabízet kombinaci přírodního rekreačního
charakteru ostrovů s městským promenádním charakterem nábřeží v oblasti přístavů a sportovišť. Dále
na jih by mělo získávat spíše rekreační a sportovní charakter.
Vzhledem k tomu, že z velké části je území již naplněno aktivitami (loděnice, přístavy, sportoviště)
a v blízké budoucnosti bude doplněno o další zástavbu (převážně bytovou v oblasti Smíchova), je hlavní
prioritou Koncepce zlepšit napojení prostoru řeky na město a jeho celkové zpřístupnění. Iniciace jednání
mezi vlastníky, nájemci, správci by mělo vést ke zpřístupnění minimálně těch prostorů, které mají potenciál
stát se výrazným veřejným prostorem. Jako pilotní projekt lze navrhnout prostor Podolského přístavu. Další
prioritou by mělo být obnovení a podpora cest na hranicích prostoru řeky a nivy pro cyklodopravu (viz
kapitola 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky). Veškeré další zásahy
v území by měly brát prostor řeky a jeho význam ve vztahu k městu jako nedílný prvek, který bude ovlivňovat
výsledné řešení (např. obě předpolí Barrandovského mostu, Branické ledárny, přístav Praha Smíchov,
Podolský přístav).
Dopravní bariéry
Je zapotřebí příčně zprostupnit ulice Strakonickou, Podolské nábřeží a Modřanskou a doplnit bezmotorové
vazeby v logické návaznosti na město a aktivity u řeky. Ke zprostupnění pomůže například i zatravnění
tramvajového pásu na trati do Modřan a celková přeměna hlavních ulic na městský charakter.
Uzavřené areály
Většina pozemků v území je ve vlastnictví ČR (např. Podolský přístav), hl. m. Prahy (např. většina sportovišť
na Dvorcích) nebo jednotlivých MČ. Významné prostory např. smíchovského přístavu, Císařské louky
a několika dílčích ploch jsou v soukromém vlastnictví. Minimálně na pozemcích s veřejným vlastnictvím je
cílem nastavit využívání a pravidla (vzhledem k nájemním smlouvám) tak, aby prostor mohl být průchodný
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podél břehu i příčně ve vztahu řeka – město a v návaznosti na uliční síť. Na soukromých pozemcích je potřebné
iniciovat jednání o možnostech i jen částečného otevření, které může přinést benefity pro obě strany. Pro
loděnice a sportoviště může mít otevření areálů potenciál zvýšení jejich prestiže a členské základny.

Analýza
Hodnoty

Podolský přístav s náplavkou

současný stav

•

řeka s ostrovy - kompozice městských nábřeží s koncentrací ostrovů

•

přístavy/loděnice/sportoviště – historicky umístěné a stabilizované

•

širší městské centrum

•

přírodní charakter ostrovů

•

napojení na další krajinné/kulturní celky: Vyšehrad, Dívčí hrady, Kavčí hory, Prokopské údolí

•

hlavní křižovatka cest na jihu – návaznost na Krčský les / Prokopské údolí

•

dostupnost veřejnou dopravou (včetně vlaku v Braníku, Smíchově, Vyšehrad)

•

začátek rekreačně-sportovních okruhů

•

rekreační a oddychové prostory

Slabiny

Průplav u Veslařského ostrova

současný stav

•

výrazné bariéry v přístupu od městské zástavby (především silniční koridorové komunikace, železnice
a tělesa tramvajových tratí)

•

uzavřené areály přístavů/loděnic

•

zanedbané i neprostupné břehy

•

smíchovský přístav a Císařská louka jsou soukromé pozemky

•

chybějící informační systém

•

problematické bezmotorové napojení na Barrandovský most

•

problematický průchod vyšehradskou skálou

•

přetížené nábřežní cesty (cyklisté vs. pěší vs. inline bruslaři)

Potenciál

Smíchovský přístav

současný stav

•

jedinečný prostor s ostrovy a kombinací přírodního a městského charakteru nábřeží

•

přeměna v městské otevřené přístavy s promenádami a pobytovými prostory

•

výchozí místo pro příměstskou rekreaci jižně od centra

•

rekreační zóna pro Smíchov a Podolí/Braník

Hrozby

Ústí Dalejského potoka

současný stav

•

naprosté zneprůchodnění nábřežních prostorů (zejména v přístavech) například vlivem nové výstavby

•

zanedbání krajiny

•

zvýraznění dopravních bariér – ul. Strakonické a Podolského nábřeží / Modřanské

Koncepce
Smíchovský přístav / Císařská louka / Lihovar
Historie
Původně byly na Císařské louce pole a pastviny a území bylo součástí pevniny. V roce 1903 byl vybudován
smíchovský přístav a sloužil nejdříve jako vorový přístav. Později byl přístav přeměněn na obchodní
a ochranný. Většina ostrova Císařské louky byla vždy vyžívána ke sportovním účelům – loděnice, fotbalové
hřiště ap.

Pobytová louka u Branických ledáren

současný stav

Současný stav
Prostor přístavu Praha Smíchov a na něj navazující Císařské louky je dnes v soukromém vlastnictví. Ostrov
Císařská louka je současně v zátopovém území. Smíchovský přístav je ochranným přístavem v případě
povodní a je využíván i jako nákladní, rezidenční a sportovní. Přístup ke břehům kvůli uzavřeným areálům
prakticky neexistuje s výjimkou východního přírodního břehu Císařské louky.
Celé území je navíc od města odtrženo ul. Strakonickou, která má dnes čtyři jízdní pruhy s minimem
přechodů, bez cyklopruhů a s minimálními chodníky. Císařská louka je přístupná z jižního směru přes
stávající most a ze severu přívozem z obou předpolí železničního mostu. V blízkosti zastávky Lihovar dnes
funguje přívoz, který vede na Veslařský ostrov, kde je ale problematická návaznost na veřejnou dopravu.
Současný charakter a život v území lze zjednodušeně rozdělit do dvou úrovní. Na úrovni ulice Strakonické
člověk prochází mezi ploty industriální čtvrtě v koridoru čtyřproudé silnice. Spodní úroveň přístavu obývá

Cyklostezka pod Barrandovským mostem

současný stav
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uzavřená společnost obyvatel hausbótů. Tento specifický a zajímavý způsob bydlení je ale odtržen od města
i ostrova, jedinou přírodou je stojatá voda přístavu.
Koncepce
Prostředí by mělo těžit z jedinečného potenciálu velkého městského přístavu v přímé návaznosti na širší
centrum města. Potenciál by měl být mimo jiné podpořen uvažovanou výstavbou (viz kapitola 1.3 Přehled
stávajících záměrů) v oblasti přístavu, která by měla vytvářet otevření a průchodnost břehů a přístup k nim
a umožnit tak vznik dalšího pobytového prostoru. Celý prostor zkombinuje přístavní aktivity a sportoviště
s budoucí městskou strukturou a naváže na rekreační plochy jižněji (Dalejské/Prokopské údolí, cyklotrasa
A1, Dívčí hrady).

Nábřeží s loděmi

ilustrace

Živé nábřeží

ilustrace

Lávka podél vody v přístavu

ilustrace

Přístupu do prostoru řeky pomůže zprostupnění Strakonické ulice – zúžení/snížení počtu jízdních
pruhů, budování přechodů pro chodce v návaznosti na členění nové zástavby Smíchova a doplnění ulice
o cyklopruhy. Mělo by být podpořeno další propojení Císařské louky s oběma břehy řeky jak pomocí lávek,
tak pomocí přívozů.
Přístavní areály a loděnice na Císařské louce by měly mít volně přístupný nábřežní prostor, který bude
provázaný s horní úrovní nábřeží (Strakonická, ochranný val na Císařské louce). Levý břeh ostrova by měl
být sportovním přístavem s městským charakterem a pevnou nábřežní hranou. Na pravém břehu ostrova
zůstane přírodní charakter.

Katalog místních iniciačních záměrů
Smíchovský přístav
Předpokládaná výstavba v rámci přístavu by měla podpořit otevření a zprůchodnění prostoru a neměla
by být pouze monofunkční, ale vhodně kombinovat bydlení, služby, obchod a administrativu. Na západní
nábřežní hraně Koncepce navrhuje vznik městské promenády. Menší část prostoru přístavní hrany bude
zachována pro obchodní a nákladní funkci pro lokální využití (zásobování blízkých provozoven a výstavby,
odvoz odpadů apod).
Ochranná funkce přístavu při povodních a v zimním období zůstane na východní straně přístavního
bazénu u „dalbových“ stání. Západní strana bude i vzhledem k uvažované zástavbě převážně volná. V části
západní hrany přístavu a na jižním konci přístavního bazénu je možné zřídit přístavní mola sloužící
k uvazování malých plavidel a hausbótů.
Lávka smíchov - Císařská louka sever
Chybějící spojení smíchovského břehu u železničního mostu se severním koncem Císařské louky Koncepce
uvažuje pomocí nízkovodné (např. otočné) pěší/cyklolávky, která bude umožňovat proplutí do přístavu.
Lávka by měla být v úrovni břehů, tj. bez nájezdových ramp. Na konkrétní řešení a umístění lávky by bylo
vhodné vypsat architektonickou soutěž ve spolupráci MČ, MHMP, ČKA a vlastníků pozemků, která na tyto
otázky může ve více variantách odpovědět. Stávající spojení přívozem směr Výtoň zůstane zachováno.
Restaurace / sportovní areál na Císařské louce
Střední část ostrova by měla sloužit jako centrum sportovních aktivit a zázemí pro další dění na Císařské
louce. Toto přirozené centrum by přímo navazovalo na nově zřízený přívoz mezi Podolím (severní konec
Veslařského ostrova) a Císařskou loukou a lávku přes bazén smíchovského přístavu. V rámci iniciace by mělo
dojít k revitalizaci a nalezení dalšího využití Veslařského stadionu.

Silniční bariéra ulice Strakonické

současný stav

Cesta podél loděnice

současný stav

Loděnice / prostor zastávky pid Lihovar
Prostory kolem loděnic při jižním cípu Císařské louky by se měly ideálně otevřít veřejnosti a provázat se
sportovní činnosti. V rámci úprav celého prostoru dnešní zastávky PID Lihovar by mělo dojít k oživení místa,
které tak bude reprezentativní branou do města z jižního směru. Již nyní je jedním z významných (a dnes
prvním) přístupových míst na cyklotrasu A1 pro rekreaci jižním směrem. Stávající loděnice a navazující
aktivity by měly tuto změnu podpořit. V letních měsících může být už dnes místo zatraktivněno například
občerstvením a dalšími službami pro veřejnost.
Lepší spojení s protějším břehem by měla zajistit úprava trasy přívozu, který by jezdil ze stávající zastávky
Lihovar do prostoru Žlutých lázní v Podolí. V další fázi, v rámci výstavby Dvoreckého mostu, by mělo být
pamatováno na spojení pro pěší a cyklisty. Umístění Dvoreckého mostu na plánu Jižního portálu Prahy je
jedna z možných variant. V rámci konkrétního návrhu musí být plnohodnotně řešeny všechny potřebné
vazby pro bezmotorový pohyb (mezi mostem a všemi úrovněmi na pevnině).
Cesty podél břehů, přístupy k řece, informační systém
V celém prostoru by se měly zpřístupňovat břehy (primárně pro pěší pohyb) a doplňovat přístupy do prostoru
řeky přes stávající bariéry. Možnost orientace v území by měla být doplněna o informační systém včetně
návaznosti na PID. V návaznosti na všechny ulice by měl vznikat kvalitní vazby a průchod nábřežním
areálem.
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Změna dopravního režimu strakonická – nádražní
S návrhem na úpravu (změna územního plánu č. Z2772/00 - viz kapitola 1.3 Přehled stávajících záměrů)
dopravního řešení ul. Strakonické na jednosměrnou Koncepce počítá. Tato změna je řešena ve dvou fázích.
V první fázi bude ulice Strakonická (v úseku Lihovar–autobus Smíchovské nádraží) změněna na jednosměrnou
do centra při zachování stávající dopravní zátěže. V druhé fázi (v návaznosti na zástavbu v jejím okolí) bude
změněna na pouze místní obslužnou komunikaci. Hlavní motorová doprava bude převedena do ul. Nádražní.
Je třeba, aby součástí řešení byla cyklodoprava a byly vytvořeny příčné přechody/vazby, které budou logicky
navazovat na budoucí zástavbu. Současně je nutno podpořit průchodnost nábřežní hrany podél celého
přístavního bazénu (viz kapitola 2.1.5 Koncepce vodní dopravy/smíchovský přístav).
Cyklostezka s pobytovou loukou u ústí Dalejského potoka
současný stav

Barrandovský most / Barrandovské skály
Současný stav
Území začíná na severu u zastávky PID Lihovar, prochází úzkým pruhem vymezeným městským okruhem
pod Zlíchovem, rozšiřuje se v okolí ústí Dalejského potoka a Barrandovského mostu a pokračuje pod
Barrandovskými skálami až k Branickému mostu a Malé Chuchli. Úsek je přístupný pouze ve třech bodech
– Lihovar, Barrandovský most, Branický most (Malá Chuchle). Dnes je území z větší části definováno
nábřežní stezkou. Břehy jsou neupravované a prostory v okolí Barrandovských teras a ústí Dalejského potoka
nekomfortní.

Rozvodněný Dalejský potok

současný stav

Předpolí Barrandovského mostu je komplexem nájezdů a schodišť, ve kterém je obtížné se orientovat.
Příčné spojení mezi bočním údolím (od zastávky veřejné dopravy Hlubočepy) a samotnou řekou je ovlivňováno
povodněmi Dalejského potoka i Vltavy. Při povodních 2013 bylo toto spojení z důvodu zvýšené hladiny
a průtoku nemožné.
Branický železniční most nemá bezbariérové přístupy a pochozí části mostu jsou v neudržovaném stavu.
Na branické straně je nástup až v oblasti železničního nádraží. Na barrandovské straně není spojení mezi
Strakonickou ulicí, na kterou ústí schodiště z mostu, a nábřežní cestou podél vody.
Toto území je nutné brát jako významnou křižovatku cest jak pro tranzitní tak rekreační dopravu (cyklisté
/ pěší / in-line bruslaři). Je zde přímá návaznost mezi Prokopským údolím a přes Krčské údolí do Krčského
lesa. Z hlediska celého krajinného prostoru je oblast Barrandovského mostu hlavní komunikací pro překonání
řeky, bohužel je pro chodce velmi neatraktivní a z hlediska logiky a návaznosti pohybu je použitelné pouze
spojení po severní hraně mostu.

Dalejský potok pod Barrandovským mostem

Koncepce
současný stav

Návrh celého území by se měl zaměřit zejména na klíčové uzly v území. Uzel napojení na jižní část Smíchova
(smíchovský přístav a pata ostrova Císařská louka – zastávka Lihovar). Uvnitř území v oblasti Barrandovského
mostu je třeba využít potenciál celého ústí Dalejského potoka v návaznosti i na Prokopské údolí, Barrandov
a Dívčí hrady. V jižní části je nutné vyřešit napojení branického železničního mostu v Malé Chuchli.
V rámci koridoru mezi Smíchovem a Chuchelským údolím by mělo dojít zejména k citlivému doplnění
lokálních pobytových a odpočinkových míst na břehu řeky s kontaktem s vodou. Dále by měla být podpora
okolí Barrandovských skal a cest podél nich. V předpolí budoucího Dvoreckého mostu by se měla zlepšit
příčná prostupnost břehu na oblast zlíchovského kostela a školy v návaznosti na krajinný a rekreační prvek
Dívčích hradů.

Iniciační body/záměry
Ústí dalejského potoka
Cesta pod Barrandovskými skálami

současný stav

Řešený prostor obsahuje celé předpolí Barrandovského mostu, především přístup od zastávky PID Hlubočepy
k ústí potoka a k nástupu na severní stranu Barrandovského mostu. Tento přístup je veden několika
navazujícími podchody železničního koridoru a jednotlivých nájezdů na Barrandovský most. Součástí
podchodů je koryto potoka. Současné řešení způsobuje při každé povodni vylití potoka a tím zamezení
průchodu. Koncepce navrhuje jako možné řešení rozšířit koryto na celou šířku průchodu a komunikaci
umístit nad říční koryto. Došlo by tak ke zkapacitnění problematického místa toku.
Z krátkodobého hlediska je prioritou kultivace podchodů (osvětlení, povrchy, parkové úpravy) a zlepšení
přehlednosti (doplnit značení cest), dále pak vyčištění koryta potoka v podchodu. Mělo by dojít k prezentaci
Prokopského údolí, Barrandovských skal a dalších okolních míst v podobě informačního panelu pro vytvoření
obrazu místa a orientaci lidí projíždějících podél břehu.

Zastavení u branického železničního mostu

současný stav

Ze střednědobého hlediska je třeba vytvořit odpočinkové plochy využívající přírodního charakteru
a potenciálu břehu řeky a fenoménu ústí potoka. Není vhodné zde vytvářet nákladné běžně stavěné
odpočívadlo s altánkem, ale pouze místní posezení na přírodním břehu řeky – vhodná je kamenná/dřevěná/
betonová masívní lavice nebo terénní zlom zatravněného břehu.
V rámci dalších úprav prostoru, především při revitalizace žel. tratě č. 171 Praha–Beroun a výstavbě VRT
Praha–Beroun, by měl být v návrhu podpořen přístup k řece podél Dalejského potoka. Úprava podchodů
s rozšířením koryta by měla být začleněna do těchto projektových, resp. realizačních prací.
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Barrandovské skály
Bývalá restaurace a bazén by měly v případě budoucí rekonstrukce sloužit jako jeden z atraktorů v území.
Prostor bazénu by mohl být rekultivován na přírodní koupaliště a podpořen například sezonním občerstvením
(dnes již částečně funguje). Jako ideální řešení pro další úvahy je vypsání ideové architektonické soutěže
na řešení celého prostoru v návaznosti na Barrandovské terasy a ústí Dalejského potoka.
Současně by měla být podpořena cesta podél Barrandovských skal, která byla historickou spojnicí
směrem do Chuchle a oproti nábřežní cestě může nabídnout větší šířku, nezávislost na povodňovém stavu
a návaznost na naučnou stezku Barrandovské skály – Chuchelský ráj. Při podpoře (úprava povrchu, zajištění
proti padajícím kamenům, péče o porosty) tohoto alternativního spojení nebude docházet k přetížení nábřežní
cesty. Cesta navíc nabízí zajímavé výhledy, dotek se skálou, průchod pod stromovou klenbou a kontakt se
zástavbou Malé Chuchle (viz kapitola 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél
řeky).

Chybějící nástup na železniční most v Malé Chuchli
současný stav

V rámci Barrandovské skály Koncepce navrhuje novou stezku, která povede malým bočním údolím
ve středu Barrandovských skal a bude ústit u filmových ateliérů. Charakter stezky by měl být naučně
rekreační, např. s ukázkami skalních sedimentů a specifické skalní flory.
Lávka branický železniční most („most inteligence“)
Na levém břehu by mělo především dojít ke zlepšení nástupního bodu z úrovně nábřežní stezky. Dále Koncepce
navrhuje doplnit nástup na most z ul. Podjezd v Malé Chuchli. Vedení lávky na horní úrovni pilířů (tedy
cca v polovině výšky mostu), které bylo uvažováno v několika studiích, je nežádoucí z hlediska narušení
architektonické koncepce mostu a řeší pouze propojení nábřežních komunikací, což není dostatečné.

Průplav u Veslařského ostrova

současný stav

Bruslení v Podolském přístavu

současný stav

Podolský přístav

současný stav

Podolský přístav

současný stav

Podolské nábřeží u Veslařského ostrova

historické foto

Další zásahy v území
V celém prostoru by se měly zpřístupňovat břehy (například schody do vody využitelné i pro rybáře) a přes
stávající bariéry doplňovat přístupy do prostoru řeky. Možnost orientace v území by měla být doplněna
o informační systém včetně návaznosti na PID.

Podolí/Dvorce
Historie
Podolské nábřeží (navigace) bylo vybudováno na začátku 20. století v souvislosti s Vyšehradským tunelem.
V oblasti Podolského přístavu je navigace včetně náplavky, která slouží pro přístup ke kotvícím lodím.
Od Podolské vodárny směrem na jih je nábřeží již pouze vyvýšené bez klasické navigace, tato část byla
vybudována v 50. letech 20. století v souvislosti s novou tramvajovou tratí. Nábřeží má šikmé přírodní svahy
a břehy jsou zpevněné. Veslařský ostrov (od 15. století) sloužil původně jako vorový přístav a sklad dřeva.
Postupně se přeměnil v zázemí pro sportovní loděnice veslařů. V severní části ostrova se nachází jímací
zařízení pro Podolskou vodárnu. Podolský přístav (vybudován 1872) rovněž sloužil pro potřeby vorařů.
Později byl přeměněn na sportovní přístav. Na hrázi přístavu stojí jedna z nejstarších (1912) dřevěných budov
v Praze – klubovna Českého Yacht Klubu. V oblasti Dvorců byly již od začátku 20. století říční lázně, které zde
zůstaly dodnes, postupně byly doplňovány o loděnice vodních sportů.
Současný stav
Prostor řeky zde navazuje na blokovou zástavbu a současně obsahuje přírodní prvky v oblasti ostrova
v kombinaci se sportovním využitím loděnic a rekreačním vyžití v oblasti přístavu.
Výrazným problémem tohoto území jsou veřejnosti nepřístupné rozsáhlé areály, které znemožňují přímý
kontakt s vodou (např. loděnice a sportoviště u Dvorců). Druhým problémem území je výrazná bariéra
ul. Podolské nábřeží. Komunikace má čtyři pruhy, její součástí je nezakrytý tramvajový pás a možnost ji
bezpečně překonat je pouze u zastávek tramvaje. Všeobecně lze považovat za problém nedostatečnou péči
o pobřežní vegetaci, kde keře a stromy často znemožňují přístup k řece a průhledy k ní.
Koncepce
Vzhledem ke stávajícím aktivitám v prostoru řeky (loděnice, přístav, sportoviště) navrhujeme především
posílit přístupnost k řece a prostupnost podél břehů, tzn. iniciovat jednání mezi MHMP, MČ Prahy 4 a nájemci
/ soukromými vlastníky pozemků, která by měla vést k otevření uzavřených areálů, resp. nastavit pravidla
prostupnosti – například Podolský přístav je dnes nepřístupný, ale v zimě při zamrzlé Vltavě přístup funguje
pro bruslení.
Dále Koncepce navrhuje regulaci a kultivaci ul. Podolské nábřeží tak, aby nebyla bariérou. Především je
žádoucí prověřit možnost omezení počtu jízdních pruhů, úpravy podélného stání, doplnění cyklistických
integračních opatření a příčných bezmotorových vazeb v logické návaznosti na další cesty, aktivity, areály –
např. propojení Plaveckého bazénu v Podolí a mostu na Veslařský ostrov.
Průchodnost podél břehů, tedy pěší cesty u břehů, by měla pomoci rozložit zatížení dnes přetížené
cyklotrasy A2, která je vedena v horní úrovni nábřeží. Prostupnost by měla být také podpořena úpravou
stávajících veřejných prostranství, například pobytových teras na Veslařském ostrově.
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Katalog místních iniciačních záměrů
Vyšehradská skála
Stávající situace Vyšehradského tunelu je velmi problematická. Je zde výrazné zúžení nábřežní komunikace
a dochází k nebezpečnému mixu cyklistů a pěších, který neřeší značka „Cyklisto, sesedni z kola“. V prvním
kroku je třeba zajistit vypracování aktuálního průzkumu stavu skály (vzhledem k její budoucí sanaci)
a dále stanovit principy řešení možných úprav např. z hlediska památkové ochrany. Tyto podklady budou
nedílnou součástí následného vypsání architektonické soutěže „obkročení vyšehradské skály“. V rámci
přípravy soutěže by měla proběhnout intenzivní diskuze zainteresovaných orgánů (MHMP, MČ Prahy 2 a 4
a dalších), jejíž výsledky by se rovněž promítly do jednoznačného zadaní soutěže tak, aby vítězné řešení
mohlo být od začátku podporováno a následně realizováno. Přesto by zadání mělo být natolik volné, aby
soutěžní návrhy přinesly odpovědi na různé varianty řešení – např. lávka kolem skály v úrovni silnice,
vysoká navigace, nízká náplavka, rozšíření tunelu, plovoucí lávka, a také na parametry dopravního režimu
– pouze pěší, nebo pěší a cyklisté. Jednou z očekávaných odpovědí bude bezesporu vyjádření se k fenoménu
skály přecházející do vodní hladiny.
Podolský přístav / nábřeží
Stávající plochy přístavu slouží především jako skladové plochy pro zařízení převozu lodí. Tyto plochy by
měly být otevřeny veřejnosti stejně jako další nábřežní plochy a náplavka stávajícího přístavu.
Pobytové terasy u řeky

ilustrace

Na jižní straně přístavního bazénu Koncepce navrhuje vybudovat pobytové terasy, mola a možné
propojení náplavky směrem k Výtoni (viz Vyšehradská skála). Vznikl by jedinečný veřejný prostor s výhledem
na Vyšehrad a propojením se specifickým životem přístavu v přímé návaznosti na strukturu města a PID.
Ochrana lodí by byla regulována v rámci přístupu na jednotlivá mola.
Terasy a park na Veslařském ostrově
Na západní straně Veslařského ostrova se dnes nacházejí terasy, které jsou ve špatném technickém stavu
a které mají potenciál jedinečného pobytového místa. Mělo by dojít k výrazné úpravě celého ostrova –
otevření/zprůchodnění sportovních loděnic a především zmenšení areálu vodárny na severní polovině
ostrova na minimální ochrannou oblast pro jímací zařízení Podolské vodárny.

Pobytové terasy na Veslařském ostrově

současný stav

Jižní část ostrova nabídne kombinaci pobytových teras se sportovním zázemím (a např. restaurací/
kavárnou) v loděnicích a severní část bude městský park (s funkcí nivního biotopu – viz kapitola 2.1.2 Artikulace
říční krajiny a městského rozhraní) s výhledy na Vyšehrad a do průplavu mezi Podolským nábřežím. Severní
cíp ostrova by byl nově napojen lávkou s oblastí u křižovatky ulic Podolské nábřeží a Podolská (zastávka
Podolská vodárna) v návaznosti na Podolský přístav. Ze severního cípu může být rovněž nově zřízen přívoz
na Císařskou louku s propojením na lávku přes smíchovský přístav.
Žluté lázně (areály loděnic Dvorce)
Areál Žlutých lázní je dnes jeden z největších atraktorů v území. Kombinuje restaurace, sportoviště, kulturu
a další aktivity. To vše v přímé návaznosti na přírodní břehy a řeku. Bohužel provoz areálu je dnes přes zimu
prakticky uzavřen. Koncepce navrhuje upravit kontrolu průchodu územím v koordinaci s navazujícími areály
loděnic („otevření vrátek“) tak, aby vznikla průběžná cesta podél břehu.

Dopravní bariéra Podolského nábřeží

současný stav

Cesty podél břehů, přístupy k řece, informační systém
V celém prostoru by se měly zpřístupňovat břehy a doplňovat přístupy do prostoru řeky přes stávající bariéry.
Orientaci v území by měl usnadnit informační systém včetně návaznosti PID. Prostupnost v těsné blízkosti
břehů Koncepce navrhuje primárně pro pěší, s možnostmi zastavení a odpočinku. Cyklisté a inline bruslaři
by měli zůstat na stávající stezce, která je vedena na horní úrovni nábřeží.

Braník / Barrandovský most
Historie

Žluté lázně a Zlíchov

historické foto

Území začíná pod Branickými skálami a končí na úrovni branického železničního mostu. Prostor řeky zde
byl vždy více přírodní – město/osídlení se již nacházelo ve větší vzdálenosti od vody a regulace břehů byla
minimální.
Současný stav
Prostor pod Branickými skálami je v tomto úseku řeky specifický nábřežní zdí ve výšce cca 5 m. Dále
na jih mají břehy již přírodní charakter se zpevněnou kamennou hranou. Prostor řeky prakticky končí
s ul. Modřanskou, která je výraznou bariérou, ta je navíc doplněna o předpolí Barrandovského mostu.
Podélná prostupnost územím je vázána na nábřežní cyklotrasu A2. V okolí Branických ledáren prochází tato
cyklotrasa nepřehledným územím mezi skladovým areálem, loděnicemi, jízdárnou a samotnými ledárnami.
Jižněji se napojuje na výrazný krajinný prvek aleje navazující na pobytovou louku naproti Barrandovským
skálám.

Žluté lázně

historické foto
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Návrh
Úseky
Jih
Jižní portál Prahy

Koncepce
Velmi silný je v tomto úseku přímý vztah řeky a cest, který je doplněn o pobytové prostory především kolem
ledáren, ale i břehy kolem Barrandovského mostu jsou hojně využívány např. pro rybaření. Koncepce navrhuje
zjednodušit a zpřehlednit přístup k řece (např. vybudování přechodu přes ul. Modřanskou u zastávky PID
Přístaviště) a doplnit stávající stezku o paralelní cesty (pro pěší i cyklisty), aby došlo k rozložení zátěže území
a oddělení rekreačního pohybu od tranzitního sportovního (především v okolí ledáren).
Koncepce navrhuje doplnit příčný pohyb přes řeku vytvořením přívozu od zastávky PID Přístaviště k ústí
Dalejského potoka, úpravu přechodu a doplnit nástup na branický železniční most.

Katalog místních iniciačních záměrů

Branická skála

historické foto

Pěšina pod branickou navigací

současný stav

Nábřeží v Braníku

současný stav

Zátoka u ledáren

současný stav

Zatrubněné ústí Branického potoka

současný stav

Oblast Branické skály
Malý park na nábřežní zdi by měl být kultivován, například otevřením (probírka porostů) pohledů na řeku
a Dívčí hrady. Park by mohl být propojen s prostorem přímo pod Branickými skálami, kde je dnes již dětské
hřiště a po schodech spojení s oblastí Dobešky a Zeleného pruhu. Koncepce počítá s obnovením pěšiny pod
nábřežní zdí, která bude navazovat na jižní straně na cyklotrasu a na severu na pěší cestu přes areály loděnic.
Dále by mělo dojít k úpravě prostorů kolem čerpací stanice pohonných hmot tak, aby nebyla stezka násilně
přerušena příjezdem a výjezdem ke stanici. U břehu, v přímé návaznosti na čerpací stanici, by bylo umístěno
plovoucí zařízení k zastavení malých plavidel k čerpání pohonných hmot.
Areál a zátoka u Branických ledáren
Předpokládaný stavební záměr (viz kapitola 1.3 Přehled stávajících záměrů) na rekonstrukci a doplnění
Branických ledáren by neměl působit rušivě na prostupnost územím. Naopak by měl podpořit atraktivitu
prostoru možností vzniku obchodů/kaváren/cykloservisu/půjčovny ap.
Vzhledem k navrhovanému využití stávající zátoky jako veřejného pobytového prostoru s úvazištěm
a molem pro sportovní loděnice (Vodní skauti) a celkovému zklidňujícímu charakteru prostoru nepovažujeme
za vhodné a nedoporučujeme realizovat navrhované vedení cyklostezky po lávce přes zátoku (viz kapitola
1.3 Přehled stávajících záměrů). Kolem zátoky by měla být vedena pouze pěší cesta. Všechny nábřežní
hrany zátoky by měly být volně průchozí a okolní areály by měly být ideálně co nejvíce prostupné. Vedení
cyklostezky přímo po břehu a přes jedinečný prostor zátoky s výhledem na Barrandovské skály je v rozporu
s navrhovaným převažujícím využitím břehů jako pobytového prostoru. Zátoka a její okolí by měla být
místem zastavení. Tento záměr by tak zbytečně vtahoval cyklisty (potažmo inline bruslaře) do prostoru
břehu a vytvářel nepřiměřený kontakt cyklistů a pěších. Pro tranzitní cyklodopravu navrhujeme logické
vedení ul. Vltavanů a její následné pokračování podél tramvajové tratě směrem k zastávce PID Pobřežní
cesta. Toto vedení cyklostezek po hranicích prostoru řeky (a na hranicích nivy) je navrhováno v průběhu celé
řeky tak, aby samotné břehy měly klidnější (pobytový) charakter.
Na řešení celého okolí by v koordinaci MČ Prahy 4 a dalších aktérů v území měla být vypsána architektonickourbanistická soutěž, která by řešila celý prostor od ústí Kunratického potoka po ústí Branického potoka.
Ústí Branického potoka
Bylo by vhodné odtrubnit Branický potok v co největším rozsahu již od železniční tratě. U ústí potoka
do Vltavy by mělo vzniknout relaxační (piknikové) místo pro rodinné víkendové výlety a jako místo zastavení
na cyklostezce v návaznosti na zátoku. Detailní řešení by mělo vzejít ze soutěže (viz výše).
Nádraží Braník
Oblast nádraží je významným přestupovým bodem v celém území. Integruje vlak, tramvaj a autobusy.
Z hlediska veřejného prostoru a návaznosti na řeku je toto území dnes velmi nepřehledné a zanedbané. Mohlo
by dojít k integraci točny tramvají a přilehlých prostorů s nově vybudovaným parkovištěm automobilů, což
by umožnilo výrazné omezení vjezdu aut za tramvajovou trať do prostoru řeky. V budoucnu by bylo vhodné
prověřit možnost dobudování plnohodnotné městské zástavby.
Lávka branický železniční most („most inteligence“)
Úprava stávajícího přechodu přes branický železniční most a doplnění nástupů na něj na obou stranách řeky,
především v oblasti aleje / pobytové louky u lokality Hamr sport (více viz levý břeh, část Barrandovský most
/ Barrandovské skály).

Pobytová louka u železničního mostu v Braníku
současný stav
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Návrh území
Jižního portálu Prahy
mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
vstupy do prostoru řeky
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
(urbanizace s prvky příměstské krajiny)
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Podolí

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Branický most

místopis prostoru řeky

park

iniciační body, orientace (návrh)

Hřiště

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy
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Údolí Berounky

Nivní krajina

ilustrace

Současný stav a charakter
Území

Zámek Zbraslav

současný stav

Údolí Berounky je na pražské poměry rozlehlá pánev kolem řeky Berounky. Krajinný prostor je vymezen
z jihu kaňonem skalního ostrohu Kazín a zbraslavským ostrohem a ze severu kaňonem mezi Barrandovskými
a Branickými skálami. Podélná hranice odpovídá hraně lokálního horizontu (temena strání), jak ho vidíme
ze dna údolí. Oblast se rozprostírá mezi sídly Lipence, Černošice, Radotín, Zbraslav, Lahovice, Velká a Malá
Chuchle, Braník, Modřany, Komořany, jejichž jádra jsou hlavními vstupy do území a zároveň historická
ohniska zemědělství. Z takto vymezeného území zaujímá prostor řeky celé dno údolí, které odpovídá hranici
geomorfologické nivy.

historie
Toky řek, zejména Berounky – a po soutoku i Vltavy, tvoří hlavní přírodní osu území, ke které se vztahuje
i základní řád kulturní krajiny. Kompozice je historicky dána těžištěm v podobě dominanty Zbraslavského
zámku na ostrohu nad (bývalým) ústím Berounky. Usedlosti Lahovic, dvůr Peluněk s historickou bažantnicí,
dvůr Lipence a drobnější orientační body – jakými byl mlýn v Černošicích, kostel v Radotíně a Modřanech se
k této dominantě vždy vztahují – buď jako podřízené jednotky k správnímu centru panství, nebo prostorově
kompozičně pohledovými osami reflektovanými v historické stopě mezí a cest mezi poli a sady. Související
dominantou je rovněž Komořanský zámek se svým zámeckým parkem ovládající pravý vltavský břeh.
Komořanský zámek

současný stav

Další významná změna přichází s rozmachem průmyslu – technickými díly na řece – tvarování koryta
hrázemi a tůněmi nejprve pro voroplavbu, následně i navigací a hrázemi pro plavbu parolodí. Nejvýznamnější
změny prodělaly břehy díky modřanskému cukrovaru, který přivážel po řece cukrovou řepu ze zbraslavského
panství (které si celé pronajal pro pěstební účely) a expedoval pomocí parníků po vodní cestě k moři a dále
do světa. V té době byl také zřízen pravidelný přívoz u cukrovaru.
Dále přibyly po obvodu území obě železniční tratě (do Berouna a do Vraného) a silnice – ze kterých je
nejvýraznější nedávná stavba Lahovického mostu na estakádě napříč údolím – části silničního Pražského
okruhu.
Stěžejními komponenty celkového charakteru jsou tedy geomorfologie, nivní krajina, kulturní stopa
historických sídel, zemědělství a technické prvky.

Charakter
Dvůr Peluněk

současný stav

Meandry Berounky
Jde o volnou, neformální a od dávných dob převážně pastevní a později zemědělskou krajinu s fragmenty
nivních luk, lužních lesů, kterou meandruje řeka s přírodními neregulovanými břehy, lemovanými keři
a stromy. Prostředí bylo komponováno z hlediska zemědělského využívání krajiny s rozmyslem a pochopením
vazeb, potenciálu a hrozeb řeky a jejího průtoku. Jednotlivá historická ramena Berounky stále hrála důležitou
roli kapacitní rezervy zejména při průchodu velkých vod. Pole byla dělena cestami a mezemi, které vytvářely
přirozené lidské měřítko a potřebný systém propojující jednotlivá sídla. Lidské měřítko krajiny bylo ztraceno
v době kolektivizace zemědělství, kdy byla malá pole scelována do velkých lánů a mizely veškeré meze
a cesty. Stará koryta byla využita jako skládka přebývajícího materiálu z výkopů. Paměť místa však přetrvává
a původní koryta se projevují zvýšenou vlhkostí a jinou vegetací, chybějící meze a cesty přes pole jsou často
znovu vyšlapávány v původních stopách mezi sídly.

Koňský výběh

ilustrace
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Návrh
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Jih
Údolí Berounky

Vltavské laguny
Vltavské laguny se nacházejí při ústí Berounky a zahrnují stávající i minulý soutok Vltavy a Berounky s jejím
současným mrtvým ramenem u Zbraslavského zámku – přírodní památkou Krňák – a na pravém břehu
Vltavy s modřanskými a komořanskými lagunami. Pojítkem mezi oběma břehy je jejich přírodní charakter,
který se postupně utvořil zejména výrazným omezením intervencí člověka do přirozených přírodních
procesů (hlavně komplikovanou přístupností: území není průchodné a množství přístupů je podstatně
limitováno bariérou komunikací). Utvořil se hodnotný mokřadní biotop s velkou biodiverzitou a vysokou
retenční schopností.
Laguny byly v 19. století vybudovány jako součást technického díla regulace a zesplavnění koryta, jejichž
další funkcí byla retence a zpomalení velkých vod. Vybudováním vltavské kaskády ztratilo toto opatření
na významu, což se odrazilo v míře údržby. To umožnilo růst přirozené vegetace jako mokřadních vrbin,
rákosí, vodních rostlin atd.

Pohled na zatopené území

současný stav

Chuchelsko–Modřanský park
Neformálně komponovaná krajina kolem soutoku v údolí zužujícím se k severu až ke skalnímu portálu Prahy
(Barrandovské a Branické skály). Na rozdíl od oblasti meandrů je údolí poněkud užší, intenzivněji obydlené.
Není již tak zemědělsky vytěžované, ani nepožívá takové ochrany jako laguny. Je to prostor pro intenzivnější
rekreační využití.
Zbraslav
Zbraslav je nejdůležitější kulturní těžiště území. Král Přemysl Otakar II. v r. 1268 založil na ostrohu nad
soutokem Berounky a Vltavy lovecký dvůr, který se stal správním centrem panství, od kterého se odvíjela
podstatná část lidských aktivit v oblasti. Lovecký dvůr byl během staletí přestavěn na zámek, který se
mimo jiné stal v průběhu 20. století sídlem sbírek asijského umění Národní galerie. Významným krajinným
prvkem Zbraslavi je zámecký sad, který se nachází pod zámkem za starým ramenem Berounky. Oblast
lokální divočiny kolem starého ramene Berounky je společně s tůněmi, lužním lesem, mokřady a pobřežím
Vltavy od Lahovic až ke Strnadům chráněna jako přírodní památka Krňák. Oblast spravuje Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR.

Obydlená niva řeky, Amiens, Francie

ilustrace

Obydlená niva řeky, Amiens, Francie

ilustrace

Urbánní struktura Zbraslavi včetně části nivy Berounky se sadem je z území z pohledu pěších nebo
cyklistů fakticky vydělena dopravními koridory Strakonické silnice a ul. K Přehradám. Příčná propojení přes
tyto koridory jsou poměrně řídká. Břehy Vltavy jsou propojeny na jednom místě mostem Závodu míru, který
zároveň představuje spojnici k železniční stanici a jedinou spojnici k pravobřežním cestám pro bezmotorový
pohyb.
Ulice K Přehradám redukuje levý břeh Vltavy v úseku mezi tůněmi Krňáku a mostem Závodu míru na útlý
pás zahrnující pouze korunu a šikmé hráze navigace. Teprve jižně od mostu Závodu míru se profil břehu
poněkud rozšiřuje. Míra oddělení sídla a břehu je ještě zvýšena povodňovou zdí.

Povodně
Řeka Berounka není podél toku regulována. Vzhledem k neustále se zrychlujícím odtokům srážkových vod
z krajiny se stává při přívalových srážkách velkým rizikem pro Prahu. Zvýšené průtoky tak není možné
žádným způsobem regulovat či zpomalit. Podporou retenčních vlastností krajiny vybudováním systému
suchých poldrů, obnovou údolnic a jednoduchým usměrňováním rozlivu vody v krajině dokáže údolí
Berounky měkkými prostředky významně zlepšit parametry průchodu velkých vod územím přibližně
do úrovně 20leté vody.
Celé údolí je aktivní záplavová zóna s několika ostrovy říčních teras (Dolní Černošice, Lahovice,
Lahovičky). Proto se v území objevují i prvky tvrdé povodňové ochrany, které často svou nevhodně volenou
formou protipovodňových zdí výrazně promlouvají do charakteru prostředí (např. Zbraslav už není nad
Vltavou, nýbrž za zdí PPO, podobně lze hovořit o protipovodňové ochraně Velké Chuchle).
Současná poloha toku Berounky se ustálila v relativně nedávné minulosti a je pouze jedním z mnoha
koryt, kterými v historii tekla. Historická koryta Berounky se stále projevují zejména při povodních, kdy si
řeka nejprve najde své historické trasy, než od určitého objemu průtoku zaplaví celé údolí.

Historická koryta Berounky

schema

Bohužel v minulých letech došlo k výraznému nepochopení (do jisté míry skrytého) fungování říční
nivy, což v dnešní době působí zejména při povodních mnohé problémy. Hlavně fyzické úpravy, zejména
zasypávání historických koryt, kanalizování a zkracování toku způsobuje, že i při menších povodních se
hladina rychle zvýší a dochází k zaplavování říčních teras, které dříve zůstávaly suché a na nichž tak mohla
být bezpečně vybudována sídla (v dotčeném území např. Dolní Černošice, Lahovice, Lahovičky) a z nichž
vlivem násypů a překážek kolem toku voda neodchází a zůstávají pod vodou i po její kulminaci.

Potenciál a cíle rozvoje
Největší potenciální přínos údolí Berounky pro místní obyvatele i pro obyvatele a uživatele celé metropolitní
oblasti Prahy a navazujícího osídlení Středočeského kraje tkví v celistvém a vyváženém rozvoji rekreačněsportovního a kulturního vyžití, posilování krajinných a ekologických hodnot jako lokálního zemědělství,
biodiverzity či služeb zelené infrastruktury. Například už v současné době je zde největší útočiště koní
pražských majitelů, výletní cíl a jezdí se sem sportovat, za kulturou a odpočívat.

Povodně 2013

letecký snímek
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Nástroje pro dosažení cílů rozvoje a zhodnocení potenciálu
Cílem Koncepce je zhodnotit krajinný, zemědělský, ekologický, kulturní a rekreačně-sportovní potenciál
údolí Berounky a navrhnout kroky k jeho zachování, podpoře a rozvoji.
Definovat prioritní hodnoty území a tím i základy pravidel, podle kterých je možné posuzovat a směrovat
investice. Určit, jaké podmínky je potřeba dodržet, aby území hodnoty neztrácelo, ale udrželo a rozvíjelo. To
vše z úhlu pohledu na prostor řeky jako na veřejný prostor.
Obecně platí, čím je území nivy celistvější, tím větší efekt to přináší: více krajiny, více cest, více tras, víc
zadržených vod, víc možností jak rozložit dopravní zátěž, širší spektrum vyžití… (viz kapitola 2.1.2. Artikulace
říční krajiny a městského rozhraní).
Přirozeně meandrující řeka v nivě

ilustrace

K tomu je nutná podmínka spolupracovat napříč administrativním dělením ať už vnitropražským (městské
části) nebo i přes hranice kraje (Praha – Středočeský kraj).

Koncepce Údolí Berounky
Aktivace krajiny

Koňský výběh v Černošicích

současný stav

Golfový klub Dvůr Peluněk

současný stav

Kolektivizací zemědělství nejenže zmizel detail krajiny, který zde odedávna tvořilo dělení malých polí
menších zemědělců systém cest a mezí mezi nimi, ale zmizely i prvky stabilizující území po ekologické
stránce: remízky a části lužních lesů a nivních luk, mokřadů v místech historických koryt řeky Berounky.
Podobně jako na jiných místech ČR přineslo toto rozhodnutí problémy nejen v užívání území, průchodnosti,
ale i z hlediska eroze půdy, větrné zátěže a vodního cyklu. Je třeba hledat rovnováhu mezi všemi hodnotami
a stanovit jasné priority v charakteru a užívání. Další nové zátěže podmínit jejich náležitou kompenzací
opatřeními zlepšujícími kvalitu prostředí (negativním příkladem posledních let může být estakáda
Městského okruhu a celé mimoúrovňové křižovatky, jejíž stavba území zatěžuje a kompenzační opatření
prakticky nepřinesla). Principům péče o krajinu se v souvislostech věnuje kapitola 2.1.6. Příměstský park jako
nástroj péče o krajinu a souvisejícími principy artikulace říční krajiny kapitola 2.1.2. Artikulace říční krajiny
a městského rozhraní, ve kterých jsou především popsány zásady pro podporu udržitelného hospodaření
a zemědělství, zásady pro doplňování a podporu rozvoje říčních a lužních biotopů, opatření na podporu role
zaniklých a historických říčních koryt a důležitosti přítoků řeky – pražských potoků, zásady zlidšťování
měřítka a obnovy detailu krajiny prostřednictvím mezí a související koncept měkkých protipovodňových
opatření.

zpřístupnění
Změna charakteru dopravních koridorů po obvodu

Potok v nivě

ilustrace

Velkým potenciálem celého údolí Berounky je, že podstatná část dopravní sítě se nachází na hraně nivy
a uvnitř jsou jen dílčí, méně významné komunikace. První výzvou je nalezení příčné prostupnosti podélných
dopravních koridorů. Jde o čtyřproudové silnice (Strakonická a Modřanská), železniční tratě a tramvajové
rychlodráhy vedené na zvýšeném betonovém tělese. Tato struktura bariér vytváří mezi sebou naprosto
oddělenou strukturu průmyslových areálů a hal, které jsou v současné době přestavovány a zastavovány
novými budovami, které neváží ani na prostor města, ani na prostor břehů. Klíčovým postupem města by
měla být iniciace takových opatření, aby se z bariéry v prvním kroku stala propustná membrána, kterou lze
pěšky v úrovni přejít, a v druhém kroku i v rámci možností – příjemný městský prostor.
Připojení uzavřených areálů
Uzavřené (příčně neprostupné) průmyslové areály mezi dopravními koridory potvrzují odříznutí břehů
od osídlení. Je zásadní, aby město, také prostřednictvím městských částí začalo vyjednávat s vlastníky
podmínky průchodu veřejnosti přes jejich pozemky, zejména v návaznosti na prostupy dalších bariér v podobě
tramvajové a železniční tratě. Tím se vlastníkům současně otvírá možnost podnikat a z návštěvníků těžit.
Zároveň se tak odkryje potřeba často degradované a nebezpečné areály kultivovat – ať už krajinným nebo
městským způsobem. V současné době dochází zejména v Modřanech k přestavbě a dostavbě těchto areálů,
jejichž podoba, struktura a síť ulic a veřejných prostranství neváže na okolní strukturu města a potvrzuje
tak odříznutí od okolí.

Landmark - orientační bod v území

ilustrace

Kultivace a změna charakteru stávajících přístupových uzlů, nové uzly
Úpravy se většinou týkají lepší integrace s ostatními módy dopravy, vybavení mobiliářem a celkové kultivace,
jejíž principy jsou popsány v kapitole 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél
řeky. Výjimku tvoří nově navržené uzly související s navrhovanými úvazišti a přístavišti (viz kapitola 2.1.5.
Koncepce vodní dopravy).
Aktivace cest

Landmark - orientační bod v území

ilustrace

Historický systém cest v údolí Berounky postupně degradoval, zejména z důvodu kolektivizace zemědělství
a fragmentárního nahlížení na území optikou jednotlivých oddělených správních celků. Postupem času
byl omezen pouze na dopravní spojnice pro motorovou dopravu, případně páteřní cyklotrasy vedoucí podél
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břehů řek. V současné době velmi výrazně chybí systém pěších cest, spojujících jednotlivá sídla a vytvářející
pěší vazby a okruhy uvnitř údolí a návaznost na okolní systém turistických a naučných stezek v CHKO Český
kras, v mikroregionu Mníšecko a ve Středočeském kraji obecně. Vzhledem k tomu, že v území na mnoha
místech chovají koně, ať už z hlediska sportovních či sportovně-rekreačních nebo ze zemědělských důvodů,
je třeba výrazně podporovat i vznik koňských stezek vedoucích po obvodu i napříč celým územím. Vzhledem
k rozsahu a celoměstskému významu parku Údolí Berounky je vhodné podporovat i tvorbu velkých okruhů
bruslařských cest a v zimním období za dobrých podmínek zvážit úpravu běžeckých tratí.
Doplněním nových propojení je třeba aktivovat stávající zaslepené nebo jinak degradované existující cesty
s cílem vytvoření logického systému. Ze 100% součtu délky cest, jak je zobrazuje návrh Údolí Berounky (viz
Návrh území Údolí Berounky 1:25 000), připadá dle našich měření přibližně jen 50 % na stávající využívané
cesty, přibližně 30–35 % na stávající slepé a přerušené (nevyužívané) a pouze 15–20 % na nově budované,
které aktivují celý systém.

Pohled na Zbraslav a mrtvé rameno Berounky

současný stav

Kultivace stávajících orientační bodů v území a doplnění
nových
Zámek Zbraslav, kostel sv. Havla, zámek Komořany, dvůr Peluněk, dvůr Lahovice, dvůr Lipence, mlýn
Černošice, komín Cukrovaru Modřany, kostelík sv. Jana Nepomuckého, radotínský kostel a lávka tvoří
kostru orientačních bodů v území, které je třeba neustále kultivovat a pečovat o ně. Tuto základní kostru
navrhujeme doplnit novými body různé podoby, které sjednotí vnímání celého prostoru údolí jako celku.
Jejich umístění by mělo zvýrazňovat nějaký důležitý vztah nebo místo (například křížení důležitých cest).
Mezi základními orientačními body je vhodné zachovat dálkové průhledy krajinou, podle principů barokní
komponované krajiny.

Pohled na Zbraslav

současný stav

Péče o území formou příměstského parku
Komplexním nástrojem pro koordinovaný rozvoj oblasti na rozhraní města a volné krajiny, specifické
prolínáním různých druhů využívání území, je správa formou příměstského parku. Správné používání
tohoto nástroje umožňuje synergicky rozvíjet nadregionálně významný krajinný, ekologický, rekreační,
kulturní a zemědělský potenciál údolí Berounky. V kapitole 2.1.3. Příměstský park jako nástroj péče o krajinu
jsou rozvedeny principy fungování příměstských parků.
Stále se propisující zaniklá koryta řeky Berounky v údolí
současný stav

Pohled na Černošice

současný stav

Hlavní přístupové body a humanizované úseky dopravních
koridorů
schéma
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Analýza
Silné stránky

Berounka

současný stav

•

významné architektonické dědictví

•

přítomnost důležitých kulturních institucí

•

oblíbenost – Zbraslav jako rekreační cíl

•

kvalitní obytné prostředí

•

diverzita ve využívání území

•

návaznost na centrum města

•

sportovně-rekreační vyžití

•

aktivita městských částí

Slabé stránky

Zemědělské využití údolí Berounky

současný stav

•

slabá informovanost a povědomí o hodnotách příměstské krajiny

•

malá přístupnost / vnitřní prostupnost

•

přírodní a umělé bariéry v území, uzavřené areály

•

ekologické zátěže bývalých průmyslových ploch

•

pokračující degradace některých ploch

•

veřejnému prostoru není věnována odpovídající pozornost

•

péče o přírodní a krajinné části je omezená

•

chybí systém správy příměstské krajiny v Praze

•

složité majetkové vztahy

•

nedostatečná komunikace zájmových skupin v území

•

nevhodně (necitlivě a bariérově) pojatá automobilová dopravní infrastruktura

Příležitosti

Cesta přes pole

ilustrace

•

komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území

•

zajištění informování veřejnosti, osvěta, vzdělávání, propagace

•

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území

•

zapojení do celoměstského systému pražské zeleně

•

zvýšení kvality řešení veřejných prostranství a technických prvků v území

•

zlepšení vnitřní prostupnosti území

•

dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem

•

zajištění péče o „zelené plochy“ v území

•

volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického rozvoje

•

inspirace zdařilými příklady z jiných území podobného charakteru

•

podporou přírodních procesů na vyčleněných místech umožnit vznik úseků „nivní divočiny“

Hrozby
•

dlouhotrvající těžba štěrkopísků v ložiscích u Zbraslavi a Radotína, prach, hluk

•

riziko průběhu správních procesů nekooperativním způsobem zaměřeným na jednotlivosti

•

tendence k hazardování s přírodním prostředím ukládáním odpadů

•

ekologická zátěž v bývalých průmyslových areálech

•

pokračující degradace kvalitních přírodních biotopů

•

degradace a periferizace některých zastavěných ploch

•

rekreační rozvoj bez vazby na údolí Berounky

•

trasováním a parametry nevhodně pojaté návrhy nových komunikací (Komoko, obchvat Radotína)
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Návrh území
Údolí Berounky
mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
vstupy do prostoru řeky
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
Urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
zahrádky, chaty
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Radotín

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Pražský okruh

místopis prostoru řeky

mlýn

iniciační body, orientace (návrh)

pastviny

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy

1 : 25 000
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Návrh
Úseky
Jih
Údolí Berounky

Iniciační opatření
Zajištění správy prostřednictvím zřízení Příměstského parku
Současná kauza radotínských jezer na obou březích Berounky – radotínském i zbraslavském – zejména zátěž
způsobovaná vlivem vleklého procesu uvažované těžby ložiska štěrkopísku – vedoucí k jejich potenciálnímu
vzniku – a nejistý konečný stav po dotěžení za ca 30–40 let vede městské části k aktivitě (radotínské
například návrhem změny ÚP č. 2837/00).
Z iniciativy IPR (11/2013) vzniká pracovní skupina, zahrnující kromě odborníků z různých oborů
především reprezentanty souvisejících městských částí. Cílem této skupiny by mělo být řešení území
dotčeného záměrem těžby komplexně a v souvislostech celého údolí Berounky, a to včetně hydrogeologie
a modelování vlivu těžby na hladinu a kvalitu podzemních vod v údolí, ale zejména i charakteru a způsobu
aktivního i pasivního využití území.

Lednicko-valtický areál

ilustrace

Závodiště Velká Chuchle

ilustrace

Břeh řeky v Malé Chuchli

současný stav

Tato iniciativa má potenciál stát se základním kamenem, kolem kterého se může zformovat správa území
například formou příměstského parku, jejíž možné modely popisuje kapitola 2.1.7. Organizace a správa
obecně.

Shromáždění stěžejních aktérů, definice společných cílů,
ustavení společné správy
Navrhované kroky:
1. Ustanovit společný management území celého příměstského krajinného prostoru zahrnujícího mimo
městské části Prahy i město Černošice a další významné aktéry v území jako Ředitelství vodních cest,
Lesy Praha, Povodí Vltavy, Státní plavební správa, Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic
a dálnic, Technická správa komunikací, Odbor městského investora, významné majitele pozemků,
významné provozovatele zařízení a služeb, místní občanské iniciativy a spolky apod.
2. Formulovat společnou vizi rozvoje území, které je už teď územím především krajinných, ekologických
a kulturních hodnot.
3. Definovat nástroje, orgány, kompetence a základní procesy péče o území a jeho zapojení do celoměstského
systému péče o příměstskou krajinu – včetně základní strategie financování – příklady jsou popsány
v kapitole 2.1.7. Organizace a správa obecně. Zdrojovým dokumentem může být již zmiňovaný PeriUrban
Parks toolkit (viz 3.2. Zdroje).
Identita – vizuální styl
Všechny aktivity v území se sčítají do jeho celkové atraktivity a nabídky. Tím spíš je vhodné vyjadřovat
vztah jednotlivostí k celku. Jednotná identita výrazným způsobem posílí vnímání i hodnotu území jako
celku. Identitu může tvořit krajinný charakter, rekreační využití, správně volený orientační systém, systém
cyklostezek a bruslařských cest, chov koní, zemědělství, vodácké využití Berounky atd.
Koncepce navrhuje vypsat soutěž na vizuální styl, grafický informační systém, strategii prezentace území
obecně jako celku i jeho jednotlivých částí zahrnující všechny činnosti a aspekty života v území. Výsledek by
měl vyjadřovat jedinečnost území, podpořit lokální nabídku vytvořit jasnou značku.
Příklad:
•

Mrkev z Údolí Berounky není jen tak ledajaká mrkev, když pstruh – pak jedině z lahovických sádek v Údolí
Berounky, 56 berouneckých hipokilometrů…

Příklad lávky

ilustrace

Inspirace odjinud:
•

Soutěž na jednotný vizuální styl města Vodňan, která proběhla v r. 2012.

•

Marketingová strategie „I am-sterdam“ – jako příklad dobré praxe zahraničí.

Masterplan
Vypsat soutěž na strukturální plán území zahrnující i nehmotné prostředí procesů a vztahů s důrazem
na dlouhodobou udržitelnost, zahrnující mikroekonomiku, mikroekologii území, hydrogeologickou studii;
Roadmap pro (zejména budoucí) vyjednávací a investiční procesy. Tento dokument by měl navazovat
na Koncepci.

Hodnotné fragmenty lužních lesů

současný stav

Návrh
Úseky
Jih
Údolí Berounky
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Nové vyhodnocení a úprava existujících záměrů s významným
a nevratným dopadem na území
Radotínská jezera (oba břehy)
Záměr těžby štěrkopísků na zbraslavském i radotínském břehu Berounky při soutoku s Vltavou a následná
potenciální rekultivace těžebních jam do podoby jezer nikdy neprošly relevantním posouzením celkových
přínosů a dopadů na území v komplexních souvislostech napříč disciplínami. Například dopady
na hydrogeologické vlastnosti území nebo dopady na kvalitu a obyvatelnost prostředí během těžby a po jejím
ukončení nebyly seriózním způsobem zpracovány vůbec.
Pískovna na Labi

ilustrace

Proto je zapotřebí vyvinout maximální možné úsilí k pozdržení počátku těžby na zbraslavské straně,
dokud nebudou pořízeny základní dokumenty popisující vliv na prostředí – zejména hydrogeologická studie
a krajinářský architektonický a krajinářský návrh prostředí (Masterplan) zahrnující celé související území
na obou březích. Usilovat o „odvýhradnění“ ložiska jednáním s MŽP, MPO, MMR. Pokud se „odvýhradnění“
ložiska nepodaří dojednat a realizaci těžby se nebude možné vyhnout, bude zapotřebí dosáhnout dohody
s těžební společností ohledně etapizace a okamžité rekultivace, aby snížení kvality prostředí během těžby
bylo co nejmenší.
Nová Komořanská – napojení MČ P12 na Pražský okruh (KOMOKO)

Břeh řeky s pobytovým potenciálem

současný stav

Upravit současný dopravně-inženýrský návrh komunikace (čtyřpruh dálničního charakteru, bariéra v území)
tak, aby komunikace měla charakter významné ulice včetně plnohodnotného řešení i pro bezmotorovou
dopravu, s čímž souvisí i bezbariérové propojení na okolní síť cest a komunikací, zejména propojení s břežní
cyklotrasou A2, lávkou pod Pražským okruhem, se silnicí na Točnou a s ulicí U Skladu (zastávka veřejné
dopravy).
Splavnění Berounky pro rekreační plavbu dle „Generelu splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna
pro I. třídu“
Ve věci záměru splavnění Berounky je zapotřebí znovu a komplexně vyhodnotit skutečné celkové
potřeby a benefity, které případná realizace přinese. Vyhodnotit, zda celkový přínos pro území na lokální
i nadregionální úrovni odpovídá množství, nákladům a vedlejším efektům podmiňujících opatření. Rekreační
plavba není jediným způsobem rekreačního využití toku. Koncepce nabízí alternativní a výrazně jednodušší
a méně náročné řešení rekreačního využití břehů a toku Berounky. Tématem vodní dopravy se v širších
souvislostech zabývá kapitola 2.1.5. Koncepce vodní dopravy.

Nábřežní park River Bishan Park

ilustrace

Opatření na podporu charakteru území
Opatření na podporu charakteru oblasti meandrů Berounky
Je třeba hledat správný poměr vyvážení rekreačního využití území se zemědělskou produkcí, kterou je třeba
zachovat, ale přiměřeně ji regulovat tak, aby nedocházelo k celoplošnému osevu jednou plodinou naráz.
Z tohoto důvodu Koncepce navrhuje regulaci osevu, tj. diverzifikovat produkci mezi více plodin. Z hlediska
alespoň částečné ekonomické soběstačnosti území je vhodné podpořit produkci potravin pro lokální odbyt
(viz bod 4. iniciační body), která už z titulu měřítka bude diverzifikovaná. Zároveň je třeba podpořit využití
ploch pro pastviny a spásání místní populací koní a jiných místních domácích zvířat.

Řeka Temže

ilustrace

Pro kvalitnější prostupnost území navrhujeme podpořit obnovu a vznik pevnějších lokálních vegetačních
koridorů, mezí, alejí, stromových doprovodů. Pro uchování zemědělských a rekreačních možností je třeba
se vyvarovat realizace silnic napříč územím a staveb indukujících co do intenzity nadměrnou dopravu
(logistické areály, velkotržnice, překladiště).
Opatření na podporu charakteru oblasti Vltavských lagun

Nábřežní park River Bishan Park

ilustrace

Je třeba podpořit a uchovat „divoké“ prostředí Vltavských lagun, jehož hlavní předností je jeho vymezení
od okolního prostředí a vedení cest po obvodu území. Jakékoli tranzitní cesty by měly toto území i nadále
obcházet po jeho hraně. Přístupové body by měly být lokalizovány podél silnice, železnice či cyklostezky
a měly by být opatřeny stojany pro kola. Na tyto hlavní přístupové body budou navazovat vnitřní cesty pro
pěší, které budou realizovány pouze přírodě blízkou formou nezpevněných pěšin, bodově kotvených lávek,
mol apod. Cesty by měly být lokálně doplněny o možnosti sezení a pobytu v krajině a u vody, eventuálně
přístupem k řece pro bližší kontakt s vodou. Kamenné navigace a cesty podél břehu by bylo vhodné doplnit
vhodně volenými a umístěnými minimalistickými kamennými/dřevěnými/betonovými masívními lavicemi
nebo použít vhodný terénní zlom zatravněného břehu, kámen a podobně. Na lahovické straně by bylo vhodné
plošně zasahovat přednostně formou vypásání trávy nebo lokálním kosením na seno (nivní pastvina).
Je třeba zamezit hrozící devastaci území, zejména při případné realizaci „Nové Komořanské“ a navazujících
investic a při realizaci oblasti cukrovaru dle studie „Neo Riviéry Modřany.“
Opatření a péče o Chuchelsko–Modřanský park

Charakter lagun

ilustrace

Cílem by mělo být spojení území na obou březích do jednoho významového celku, ověření možnosti připojení
a aktivace uzavřených areálů (nutný předpoklad je zajištění přístupnosti na základě spolupráce s majiteli
areálů). Je třeba využít všechny možnosti jejich zapojení podporující život na břehu řeky i v prostorách
parku. Park by měl zejména sloužit jako pobytový a rekreační prostor na břehu řeky pro místní obyvatele.
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Zátěž plynoucí z rekreačně dopravní infrastruktury a vložených zařízení a vybavení nesmí snižovat současné
hodnoty přírodní. Už jen pravidelná údržba ploch a cest při ponechání přírodního charakteru břehu řeky
významně pomůže atraktivitě prostoru. Přírůstek travní a dřevní hmoty může být lokálně „obchodován“.
Lužní biotop podpoří drobná výsadba vhodných dřevin a rostlin na vhodných místech podle návrhu a pod
dohledem profesionálů – architekta a krajináře, kteří zároveň posoudí sadovnickou hodnotu stávajících
dřevin a navrhnou prořez.
Na vybraných místech je také vhodné vybavení drobnými land-artovými pavilony, lavičkami a místy pro
pobyt v přírodě a na břehu řeky. Například vybudování dřevěného mola, které bude sloužit jako odpočinkový
a pobytový prostor pro projíždějící cyklisty, bruslaře a chodce v těsné vazbě na řeku, namísto obvyklých
unifikovaných altánů, běžných podél českých cyklostezek. Tato architektonizovaná místa přístupu k vodě by
měla být rozmisťována střídmě – spíš na zdůraznění důležitého vztahu v území, vyplývajícího z podrobného
průzkumu. Cílový počet míst, zastavení, drobných atrakcí by měl být rovnoměrně rozprostřen po obou
březích, aby nedocházelo k přetěžování jednoho a naopak nedostatečnému využívání druhého břehu.

Cesta podél břehu, Krňák

současný stav

Modřanské laguny

současný stav

Modřanské laguny

současný stav

Kolejiště u cukrovaru		

současný stav

Tranzitní stezka podél břehu

současný stav

Parkování rybářů na soutoku řek

současný stav

Opatření pro rozvoj Zbraslavi
Zásadním momentem pro definování budoucích úprav břehů řeky je nutnost pochopení jejich významu
a potenciálu pro rekreační, relaxační a pobytové aktivity v rámci celého širšího sídla a při stávajících fyzicky
dlouhodobých danostech sídla a území. Při těchto úvahách je nutné brát v potaz historii a význam míst širšího
území, který je buď dále sdílen, kultivován a užíván, nebo je kvůli dalšímu vývoji, především ve dvacátém
století, doposud neobjeven a nedeklarován. Přes odhalení vztahů, důležitosti a váhy jednotlivostí je možné
dospět k rolím, které by v rámci organismu města měly sehrávat jednotlivá místa ve Zbraslavi a následně je
v tomto smyslu podpořit či definovat.
Z tohoto pohledu je zřejmé, že levý břeh Vltavy podél struktury Zbraslavi patrně nikdy nebude aspirovat
na hlavní pobytový a rekreační prostor pro zdejší obyvatele, ale přesto se může začlenit do vyššího systému
okruhu po krajinných, historických a kulturních hodnotách Zbraslavi, například formou kultivované
promenádní spojnice.
Nábřeží je třeba vhodnými způsoby propojit s urbánní strukturou, zejména v návaznosti na uliční síť.
To znamená zejména zřízení přechodů pro chodce přes ul. K Přehradám v místě stávajících otvorů ve zdi
PPO. Dnešní dopravně inženýrský charakter ulice je třeba kultivovat zúžením jízdních pruhů, doplněním
cyklopruhů a chodníků. Řešení výškového rozdílu ulice a cesty po navigaci mohou zajistit vhodně navržená
schodiště nebo jiná pokud možno bezbariérová řešení. Pěší cesta po navigaci by měla být upravena
a na vhodných vybavena jednoduchým mobiliářem (lavička). Principy a cíle úprav dále rozvíjí kapitola
2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Historicky a významově důležitějšími prvky levého břehu Zbraslavi jsou kromě areálu zámku vrch Havlín
s kostelem sv. Havla a sadem Třešňovka, lesopark Belveder, lesopark Borovičky a oblast Vltavských lagun
(Krňáku) se zámeckým sadem. Ty tvoří páteř krajiny ve struktuře města a vytváří na terénní hraně přechod
mezi rostlou strukturou Zbraslavi a modernistickým městem na západní plošině. Cílem by tak měl být
krajinný a kulturní okruh, v rámci své délky jednoduše a čitelně prostupný, s adekvátním množstvím aktivit
a dějů. V rámci okruhu tak musí být vytvořena kvalitní pěší a cyklistická propojení jednotlivých prvků
systému jak mezi sebou, tak navenek vůči struktuře sídla. Cílem musí být jednoznačné deklarování významu
oblasti Krňáku a další posilování jeho charakteru. Stejně významným prvkem jsou relikty zámeckého sadu,
které je nutné dále kultivovat a doplňovat.

Katalog místních iniciačních opatření
Úpravy ul. Modřanská a Komořanská spolu s Železniční tratí 210 Praha – Vrané nad Vltavou
Prvním potřebným krokem je změna v nahlížení na současný dopravní koridor (čtyřproudová silnice,
tramvajový pás na vyvýšeném tělese) a pochopení Modřanské jako významné ulice ve městě s potenciálem
normálního městského bezmotorového pohybu (pěšky, na kole), která může území spojovat, nikoliv rozdělovat
jako nyní. Dalším krokem by měla být postupná realizace fyzických úprav (v kontextu místních prostorových
možností): od plnohodnotného řešení bezmotorového pohybu, přes odstraňování fyzických bariér různých
výškových úrovní zejména v místech přístupových uzlů (například integrace tělesa tramvajové tratě zpět
do uličního profilu), vybavení mobiliářem a zřízení stromořadí tam, kde to je možné (neustálá kultivace
prostředí), až k vytvoření aktivního městského parteru. Přirozeným požadavkem vyplývajícím z principů
transformace dopravně-technického díla ve významnou městskou ulici je požadavek na stavební rozvoj
ploch sousedících brownfields směrem k ulici (ne od ní) a k propojování a (znovu) navazování vedlejších
ulic do logické sítě. S tím souvisí úsilí o kultivaci a zmnožení prostupů pod železniční tratí, ve kterém bude
partnerem Správce železniční dopravní cesty a příležitosti se budou otvírat při realizaci záměru „zkapacitnění
trati č. 210 Praha–Vrané and Vltavou“. Klíčovým faktorem pro transformaci Modřanské a Komořanské
v městskou ulici bude způsob, jakým se bude realizovat záměr napojení MČ Praha 12 na Pražský okruh (Nová
Komořanská – „Komoko“). Souvislostmi a požadavky na úpravy nejen z hlediska návazností na komunikační
síť se zabývá kapitola 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Úpravy Strakonické silnice i/4 (ul. Strakonická)
Radiální severojižní komunikace rychlostního charakteru spojuje centrum města s Pražským okruhem
a pokračuje jako jeden ze dvou hlavních silničních tahů z Prahy na jih Čech. To prakticky vylučuje možnost
úplné transformace současného dopravně inženýrského charakteru komunikace ve významnou městskou
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BRANÍK
KOUPÁNÍ
BRANÍK

NÁDRAŽÍ BRANÍK
MALÁ CHUCHLE

ČERNÝ KŮŇ
KOSTEL SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

U BELÁRIE

VELKÁ CHUCHLE

Doplnění kamenných navigací lavicemi

ČOKOLÁDOVNY

ilustrace
MARINA VELKÁ
CHUCHLE

závodiště
Velká
Chuchle

U JEZU
MODŘANY

LAHOVIČKY
CUKROVAR

PŘÍSTAV
RADOTÍN

RADOTÍN

Možné propojení stezkou přes Laguny

KOSTEL
SV. PETRA
A PAVLA

ilustrace

LAHOVICE

Radotínský
průmysl

DVŮR
LAHOVICE

NÁDRAŽÍ KOMOŘANY
KOMOŘANSKÝ
ZÁMEK

RADOTÍNSKÉ NÁBŘEŽÍ

ZBRASLAVSKÝ
ZÁMEK
PUPEK
PARKU
ŘÍČNÍ LÁZNĚ
RADOTÍN

Golfové
hřiště

KOSTEL
SV. HAVLA

DVŮR
PELUNĚK

ZBRASLAV
DVŮR PELUNĚK

ZBRASLAVSKÉ
NÁBŘEŽÍ

NÁDRAŽÍ ZBRASLAV

ČERNOŠICE
BLUKSKÝ
MLÝN

NA PLÁCKU

DOLNÍ ČERNOŠICE

LIPENCE
DVŮR
LIPENCE

KAMENOLOM ZBRASLAV

Možnost aktivního využití břehu řeky

ilustrace
POZŮSTATKY
HRADU KAZÍN

KAZÍN

Schématický návrh mobility a doplnění sítě významných orientačních bodů v Údolí Berounky

Možnost aktivního využití břehu řeky

ilustrace

návrh

ulici (na rozdíl od pravobřežní ulice Modřanské–Komořanské). Nevylučuje to ovšem taková opatření, která
umožní bezpečný bezmotorový pohyb podél a úrovňové přechody přes komunikaci a opatření vedoucí
ke změně charakteru lokálně, zejména v oblasti průběhu komunikace sídly (Lahovice, Lahovičky a Velká
a Malá Chuchle). Tam je zapotřebí upravit šířkové profily jízdních pruhů komunikace, zřídit nebo rozšířit
podélné chodníky pro pěší a podle možností nalézt adekvátní řešení pro pohyb na kole spolu s legalizací
možnosti podélného parkování (např. v Lahovičkách se v současnosti děje divoce). Potenciálně vhodným
řešením ke zvážení je výsadba stromů mezi podélná parkovací místa, čímž dojde k jejich pocitovému
ochránění. Tato opatření mohou pomoci k lepší obsluze komerčních jednotek v parteru domů a usnadnit
podnikání a rozšířit nabídku služeb. To zpětně napomůže proměně charakteru. Podmiňujícím opatřením je
snížení maximální povolené rychlosti na 50 km/h.
Úpravy při rekonstrukci a zkapacitnění železniční trati č. 171 Praha–Beroun

Možnost aktivního využití břehu řeky

ilustrace

Probíhající realizace záměru SŽDC zvýšit kapacitu železniční trati č. 171 Praha–Beroun otvírá možnost
koordinovat nebo provázat s realizací opatření navrhovaných Koncepcí. Jsou to opatření vedoucí ke zlepšení
pěší příčné prostupnosti na vyznačených místech vztahujících se k upravovaným nebo nově navrhovaným
přechodům přes ul. Strakonickou a opatření s cílem integrovat a provazovat více módů dopravy s železnicí.
S tím souvisí kultivace, úpravy nebo dílčí přesuny zastávek. Například vypsání architektonických soutěží
na úpravu zastávek je nástroj, který přispěje také ke zvýšení povědomí o dění ve veřejném prostoru a podpoří
možnost participace veřejnosti na něm.
Konkrétní lokalizaci opatření zobrazuje plán Návrh území Údolí Berounky 1:25 000.

Sezení na břehu řeky

ilustrace
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Úpravy přístupových uzlů do území
Pravý břeh vltavy
Černý Kůň – V Náklích (tram–bus–auto–kolo)
Podstatné zlepšení kvality a charakteru užívání tohoto uzlu je podmíněno integrací tělesa tramvajové tratě
do uličního profilu a odstranění valu. Zřízení malého parkoviště pomůže uspokojit potenciální zvýšenou
potřebu parkovacích stání po vybudování zamýšlené Mariny Hodkovičky. V krátkodobém horizontu je
zapotřebí realizovat obecná opatření, která popisuje kapitola 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné
principy mobility podél řeky.

Modřanská tramvajová trať

současný stav

Stanice tramvaje

současný stav

Ulice Mezi Vodami

současný stav

Vstup Belárie

současný stav

Pohled na Vltavu z Převoznické ulice

současný stav

Strakonická v Lahovičkách

současný stav

Strakonická v Malé Chuchli

současný stav

U Belárie (Bus–auto–kolo–výhledově tram)
Nad rámec obecných opatření (která popisuje kapitola 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné
principy mobility podél řeky) a úsilí o integraci tělesa tramvajové tratě do uličního profilu je zapotřebí se
pokusit vyjednat s vlastníkem uzavřeného areálu západně od ul. Mezi Vodami možnosti a režim přístupu
ke břehu v prodloužené ose ulice Čs. exilu (v ose současného podjezdu pod TT) a zřídit menší parkoviště pro
návštěvníky.
Čokoládovny (Tram–auto–kolo)
Je třeba najít způsob provázání ul. Modřanské přes areál bývalých Čokoládoven prodloužením a napojením
ul. Kormidelnické nebo Potahové. Doplnit o malé parkoviště pro návštěvníky. Jinak platí obecné principy
z kapitoly 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky.
U Jezu (Tram–auto–kolo)
Jde o důležitý přístup k řece, jehož význam exponenciálně vzroste v případě realizace koncepcí navrhované
lávky přes modřanský jez. Pak se tento bod stane důležitou křižovatkou na spojnici Modřany – Velká Chuchle.
Přidanou hodnotou je poloha přímo pod vinicí ČSZ ZO v blízkosti viničního domku.
Nádraží Modřany (Vlak–tram–bus–auto–kolo–loď)
Železniční stanice Modřany je v současnosti klíčový přístupový uzel bezprostředně u břehu Vltavy, který
umožňuje přestup mezi vlakem, tramvají a autobusem a který je v zoufalém stavu z hlediska kvality prostředí.
Koncepce počítá s rozšířením nabídky o přívoz do Lahoviček a Velké Chuchle (přinejmenším do doby, než bude
vybudována navrhovaná lávka přes modřanský jez), rozšířením o malé návštěvnické parkoviště a o kapacitní
kryté stojany na kola. Zásadní pro kvalitu prostředí a uživatelnost bude zajištění bezbariérovosti a kultivace
podle principů popsaných v kapitole 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél
řeky.
Cukrovar, současné nákladové nádraží Modřany (výhledově vlak–tram–bus–auto–kolo–loď)
V případě rozvoje území východně kolem současného nákladového nádraží Modřany podle zpracované
územní studie Modřany – JIH (viz kapitola 1.3 Přehled stávajících záměrů) se toto místo stane klíčovým
uzlem a pravděpodobně převezme roli současného uzlu nádraží Modřany. Pro úspěšné zapojení do území je
zapotřebí dodržet principy z kapitoly 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél
řeky a zároveň při výstavbě přijmout taková opatření, která zajistí ochranu přírodního prostředí modřansko–
komořanských lagun.
Nádraží Komořany (Vlak–auto–kolo)
Význam a vlastnosti tohoto přístupového uzlu se v budoucnu bude odvíjet od způsobu realizace záměru
„Napojení MČ P12 na SOKP“ (Nová Komořanská – KOMOKO). V současnosti a krátkodobém horizontu nejvíce
prospěje prostá kultivace (viz kapitola 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél
řeky).
Nádraží Zbraslav (Vlak–bus–kolo)
Těžiště navrhovaných opatření spočívá v propojení zastávky autobusu a železniční stanice a adekvátního
vybavení podle pravidel popsaných v kapitole 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility
podél řeky.

Návrh
Úseky
Jih
Údolí Berounky

2
2
2
2

169

Levý břeh vltavy
Uzel Malá Chuchle (bus–kolo)
Navrhované úpravy kladou důraz na intuitivní a přehledné bezmotorové propojení zastávky autobusu a cest
na břehu řeky, jejichž součástí je kultivace stávajícího podchodu pod Strakonickou. Akcentováním této
příčné cesty (kolmo na řeku) je nutné reagovat na skutečnost, že jde o spojení břežní cesty a cesty údolím
Chuchelského háje podél Mariánsko–Lázeňského potoka až na horní hranu údolí, kde se stýká s vyhlídkovou
cestou v druhém patře (viz kapitola 0.3 Terminologie). Principy popisuje kapitola 2.1.3. Přístupnost
a prostupnost břehů; obecné principy mobility podé břehů.
Tramvajová trať, Paříž		

ilustrace

Uzel Velká Chuchle (Vlak–bus–kolo)
Koncepce navrhuje prověřit uskutečnitelnost a případně přesunout železniční zastávku Velká Chuchle k ulici
Starochuchelská, kde je i zastávka autobusu a zajistit plnohodnotný bezmotorový přístup k řece podél potoka
Vrutice. Došlo by tak k integraci zastávek železnice a autobusu do jednoho uzlu přesně podle obecných
principů popsaných v kapitole 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podé břehů.
Marina Velká Chuchle (Bus–loď)

Zastávka S-Bahn, Berlin

ilustrace

Tramvajová trať, Berlin

ilustrace

Navrhované vybudování mariny v místě stávajících černých staveb hal na Chuchelském nábřeží otevře
například možnost dojet lodí na dostihy. Navrhovaná marina má potenciál stát se aktivním místem v území,
rozšiřujícím nabízené služby nejen ve Velké Chuchli, ale přes řeku i Modřanům. Zároveň je příležitost v rámci
tohoto záměru řešit zlepšení odchodu velkých vod z oblasti závodiště, zejména zkapacitněním propustků
pod Strakonickou ulicí. V okamžiku realizace navrhované pěší lávky přes modřanský jez se marina stane
bodem na klíčovém propojení cest na pravém a levém břehu a zároveň ohniskem propojení Modřan a Velké
Chuchle. To může přispět k rozvoji nabídky služeb. Při přípravě záměru a provozu mariny je nutné zajistit
celodenní prostupnost areálu zejména na spojnici Modřany – Velká Chuchle. Charakter mariny by měl být
městský: nábřežní zdi by měly být kolmé (prostorově úsporné řešení oproti šikmým), kamenné a na jejich
koruně by měla být dostatečně široká promenáda, aby umožnila bezpečný pohyb na kole, pěšky i dojezd
autem (spouštění lodí na vodu a vytahování). Příjezd a parkování automobilů by mělo být parkově upraveno
například rastrem stromů. Marina není zamýšlena jako přístaviště s ochrannou funkcí. Více informací viz
kapitola 2.1.5. Koncepce vodní dopravy.

Břehy Berounky
Radotín Přístav (Bus–loď–auto–kolo)
Problematikou vybudování (respektive rozšíření současného) přístavu Radotín se detailněji zabývá kapitola
2.1.5. Koncepce vodní dopravy a úzce souvisí s kauzou radotínských jezer (viz jeden z předcházejících odstavců
této kapitoly). V případě, že k realizaci záměru dojde, je zřejmé, že se toto místo stane jedním z důležitých
přístupových uzlů. Koncepce předpokládá aplikaci principů přístupnosti a prostupnosti, jak je popisuje
kapitola 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podé břehů. Zároveň lze předpokládat
poptávku po doplňkových službách souvisejících s rekreačními aktivitami na březích Vltavy a Berounky.

Možnost řešení průchodu

ilustrace

Radotín (Vlak–bus–auto–kolo)
Těžiště navrhovaných úprav spočívá v kultivaci stávajícího stavu. Novým vhodným opatřením je zřízení
malého návštěvnického parkoviště v blízkosti železnice a jeho zapojení do „chytrého“ systému parkování
podle principů popsaných v kapitole 2.1.3. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podé
břehů. Na pravém břehu Berounky je prostor pro vybudování zázemí pro přistávání vodáků a nakládání
lodí na auto. Souvislostmi opatření na podporu vodáctví se zabývá jedna z následujících pasáží (Vodácká
Berounka).
Černošice – Dolní Černošice (Vlak–bus–auto–kolo)
Koncepce počítá především s úpravami a kultivací stávajícího stavu. Doplňkovým opatřením je zřízení
malého parkoviště na dolnočernošickém břehu a obdobně jako v případě Radotína vybudování základního
vybavení pro přistávání vodáků.

Možnost řešení průchodu

ilustrace

Lipence (Bus–auto–kolo)
Rozšířením autobusové zastávky o malé parkoviště a základní vybavení pro cyklisty se může zastávka Lipence
škola zajímavým výchozím a koncovým místem zejména pro návštěvníky na in-line bruslích a kolečkových
lyžích.

Průchod průmyslovým areálem

ilustrace
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Cesty
Kvalitativními úpravami cest, povrchy, jejich souběhy a křížením a zapojováním do systému se zevrubně
věnují kapitoly 2.1.4. Rekreační bezmotorový pohyb podél řeky a sportovní aktivity vázané na řeku a 2.1.3.
Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podé břehů. To se týká zejména různých způsobů
pohybu a souvisejících úprav a vybavení, tj. cest v druhém patře, systému cyklostezek, systému in-line
stezek a systému hipostezek a prvků koňské infrastruktury a zapojení malých parkovacích ploch po obvodu
do „chytrého“ systému. Tyto informace doplňuje plán Návrh území Údolí Berounky 1:25 000.

Vodácká berounka

Cesta podél Berounky, Radotín

současný stav

Řeka Berounka slouží jako vodácká cesta, která dnes končí v Dobřichovicích, případně u Blukského mlýna
v Černošicích. Průměrná délka jednotlivých vodáckých úseků mezi kempy na Berounce se v současné době
pohybuje v rozmezí 16–19 km. Splavnění jezu v Černošicích a kvalitní úprava břehu v Radotíně by vytvořila
možnost dalšího plavebního úseku až do Radotína. V tomto smyslu by bylo výhodné v místě okolí radotínské
lávky vytvořit kvalitní dojezdové místo s možností vylodění a vodáckého občerstvení, které může být součástí
širokého využívání veřejnosti.

Propojení přes řeku – přívozy, lávky
Přesun přívozu Chuchle–Modřany
Současná poloha přívozu mezi Modřany a Lahovicemi je zejména pro chybějící vazby na lahovické straně
nevyhovující. Pro lepší využití by bylo vhodné přívoz přesunout severním směrem tak, aby byl v přímé
návaznosti na průchod viaduktem v Modřanech a na druhé straně na cestu podél sádek.

Lávka přes vodu

ilustrace

Lávka přes modřanský jez
Navrhovaná lávka přes modřanský jez řeší z hlediska bezmotorového pohybu chybějící naprosto klíčové
propojení pravého a levého břehu, které může mít významný dopad na způsob pohybu prostorem řeky
a na atraktivitu navazujícího území. Vzhledem k existenci pilířů jezu se jeví jako nejvhodnější jejich
využití jako podpůrné konstrukce pro překlenutí polí soustavou lehkých lávek. Konkrétní řešení však
nejlépe prověří veřejná architektonická soutěž, jejíž výsledek může zařadit modřanský jez po bok kvalitních
architektonických děl jezů od významných architektů (např. jezy na Labi od arch. Janáka).
Lávka přes vodu (John Pawson, londýnská zoo)

Propojení přes Berounku – lávky, brody, transbordéry

ilustrace

V návaznosti na síť cest a významné vazby by bylo vhodné podpořit propojení území mezi břehy vybudováním
lávek pro bezmotorový pohyb přes řeku. Na většině míst mohou být vazby řešené formou transbordérů či
jiných alternativních způsobů překročení řeky. V Návrhu území Údolí Berounky 1:25 000 jsou vyznačena
možná umístění pro budoucí detailnější prověření, na jehož základě pak může být zadán návrh. Na něm
by se měl podílet architekt schopný řešení, která budou kvalitním způsobem zachovávat charakter místa,
nenásilně doplní krajinu a budou posilovat identitu území. Jako vhodný způsob jeho výběru a výběru
nejvhodnějšího řešení doporučuje Koncepce využít architektonickou soutěž.
Lávka nebo transbordér u Říčních lázní Radotín
V místě návaznosti cest z Dolních Černošic a Lipenců směrem k Říčním lázním Radotín (viz níže) na radotínské
straně břehu Koncepce navrhuje vybudovat novou pěší lávku (transbordér), která zajistí zejména pěší
propojení Lipenců a Radotína.

Transbordér - landmark - orientační bod v území

ilustrace

Lávka Kazín
V místě nejstaršího místního pravidelného přívozu je třeba pro existující poptávku obnovit propojení břehů
přes Berounku. Z důvodu mělkého koryta řeky navrhujeme, aby toto propojení zajistila lávka, a to pro všechen
bezmotorový pohyb, tj. pěší, cyklisty, koně. Z hlediska bezpečnosti by tato lávka mohla umožňovat nouzový
přejezd vozidel Integrovaného záchranného systému. Zadání by mělo vzejít teprve na základě porovnání
účelnosti a nákladnosti jednotlivých typů řešení.
Rozšíření Golfového hřiště – Lipence
Jde o záměr majitele pozemků stávajícího golfového hřiště. Golfové hřiště bývá obyčejně odvodňované,
což způsobuje při velkých srážkách problémy s velkým množstvím odtokových vod během krátké doby
a na jenom místě (efekt střecha). Z tohoto důvodu je zapotřebí přijmout taková opatření, která budou vodu
zadržovat na pozemku a budou kompenzovat odvodnění golfových drah tak, aby celkové množství vod,
kterou dokáže dotčený pozemek zadržet, zůstala na stejné úrovni, jako dokáže zadržet okolní nivní krajina
(vztaženo na jednotku plochy). Typicky jde o vysázení keřů a stromů místních přirozených druhů, jejichž
kořenový systém požadovanou retenční schopnost má, do seskupení takových tvarů a rozměrů, která budou
toto splňovat, společně s potřebami ploch golfového hřiště.

Golf Royal Copenhagen

ilustrace

Golf Royal Copenhagen

ilustrace
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Rozšíření koryta pod modřanským jezem (záměr Povodí Vltavy)
Studie by měla být rozšířena o zpracování celkového návrhu přilehlého břehu a rozvíjet pobytový charakter
břehu v podobě nábřežního parku mezi břehem a ul. Strakonickou, se zapojením ústí potoka Vrutice jako
aktivní součásti parku.
Propustky pod Strakonickou
Jde o záměr iniciovaný MČ Praha – Velká Chuchle, který by měl řešit odvodnění povodňových vod kumulovaných
v prostoru chuchelského závodiště během povodňových situací. V rámci rozšíření a zkapacitnění propustků
by bylo vhodné prověřit technické a kvalitativní možnosti jejich prostupnosti i pro pěší pohyb (s ohledem
na niveletu a trasování kanalizační stoky a hladiny Vltavy při normálním i zvýšeném průtoku). Tento záměr
je třeba koordinovat s plánovaným rozšířením koryta Vltavy, revitalizací ústí potoka Vrutice, nábřežním
parkem a navrhovaným záměrem Mariny Velká Chuchle.
Údolnice středověkého koryta Berounky u Dolních Černošic
Zejména v 70. letech docházelo k zasypávání přirozené údolnice středověkého koryta Berounky výkopky ze
stavby metra, což v současnosti brání přirozenému odtoku velkých vod z území. Koncepce podporuje záměr
MČ Praha-Lipence pro obnovení této údolnice, jako součásti pasivního protipovodňového opatření při malých
povodňových stavech, který je třeba realizovat formou suchého průlehu s přírodními břehy zpevněnými jen
vegetačním doprovodem. Cesty napříč tímto průlehem by měly být řešeny povrchově jako „suchý brod“,
nikoliv v podobě lávek. Generel splavnění Berounky do těchto míst navrhuje plavební kanál, plavební
komoru a přístaviště, což Koncepce navrhuje s ohledem na rekreační účel splavnění přehodnotit. Záměr
povodí Vltavy zase počítá s technicky pojatým korytem lichoběžníkového profilu s opevněnými hrázemi.
Koncepce navrhuje projekt přepracovat do formy krajinářského řešení blízkého přírodě .
Lipenecký–Lipanský potok (paleokoryto berounky)
Záměrem MČ Praha-Lipence je částečně obnovit jedno z původních koryt Berounky (paleokoryto řeky), které
by zásobovalo nad rámec stávajících potůčků a vodotečí čerstvou vodou slepé rameno Berounky v oblasti
PP Krňák. Koncepce tento záměr podporuje při splnění těchto parametrů: nové koryto by mělo mít přírodě
blízkou úpravu břehů, doplněnou tůněmi a mělo by být doprovázeno souběžnou pěšinou. Plánovaný vegetační
doprovod by měl plnit funkci biokoridoru. Plánovaná realizace tohoto záměru je v letech 2015–2016.
Kazín–Stavidla
Místo průkopu a odklonění části vod Berounky do nového koryta Lipeneckého potoka bude osazeno stavidly.
Jde o technické dílo, které by mělo plnit funkci orientačního bodu v území. Koncepce navrhuje toto místo
upravit a vybavit odpočinkovým pobytovým mobiliářem pro sezení, doplněný o cyklostojany a úvaz koní.

Ústí potoků
Ústí potoků jsou významným bodem v území, jejichž úpravou se v obecné rovině zabývá kapitola 2.1.2.
Artikulace říční krajiny a městského rozhraní. V údolí Berounky se nachází množství potoků, jejichž tok a ústí
vyžaduje příslušnou péči.
Komořanský potok
Ústí do Vltavy v místě lagun v podobě regulovaného betonového koryta. Lepším řešením by vzhledem
k divokému charakteru lagun byla přírodní úprava ústí. Možná varianta je také nezasahovat do současného
stavu, podobně jako nebylo zasahováno do původně technického díla výhonových hrází a tůní lagun.
Cholupický potok
Druhým potokem ústícím do Vltavy v oblasti lagun je Cholupický potok a pro jeho ústí platí totéž co pro ústí
Komořanského potoka.
Libušský potok
Potok je v místě zatočení tramvajového tělesa a složité křižovatky zatrubněn a přístup k řece podél něj zde
není zajištěn. Je třeba v širších souvislostech hledat taková řešení, která tento přístup podpoří.
Lhotecký potok
Tok Lhoteckého potoka je třeba řešit zejména komplexně v celé jeho délce v průběhu Modřan. Odkrytí jeho
koryta v maximální možné míře zejména v oblasti zástavby může přispět k čitelnosti prostředí a obohatit ho
o další přirozený přírodní prvek. V místě překročení Modřanské ul. a železniční tratě je odkrytí problematické.
Mohlo by však jednou otevřít možnost fyzického prostupu k řece.

KVP | IPR

2014

2
2
2
2

172

Návrh
Úseky
Jih
Údolí Berounky

Zátišský a Dvorecký potok
Pro úpravy ústí Zátišského a Dvoreckého potoka platí obecná pravidla dle kapitoly 2.1.2. Artikulace říční
krajiny a městského rozhraní. Zásadní kvalitativní změnou a opodstatněním úprav však bude zamezení
znečišťování vody vypouštěním odpadních vod z okolních rodinných domů.
Branický potok
Pro úpravy ústí Branického potoka opět platí principy popsané v kapitole 2.1.2. Artikulace říční krajiny
a městského rozhraní.
Ústí Radotínského potoka
Z ústí potoka je třeba vhodnými malými zásahy vytvořit aktivní místo pro setkávání na břehu řeky a vytvořit
podmínky pro možnost příchodu k břehu řeky z města podél potoka.

Ústí potoka v Radotíně

současný stav

Ústí potoka Vrutice
Příležitost pro novou artikulaci ústí se otevírá při realizaci záměru Povodí Vltavy „Rozšíření koryta řeky
pod modřanským jezem“. Koncepce navrhuje podpořit roli ústí Vrutice jako aktivní součásti zamýšleného
nábřežního parku v koordinaci s navrhovaným záměrem vybudování Mariny Velká Chuchle.
Potok Malá Chuchle (Mariánsko-lázeňský potok)
Význam tohoto potoka spočívá v existenci Mariánského pramene 500 m proti proudu potoka. Podobný
pramen je v tomto území jedinečný. Akcentování jeho existence je příležitost pro podobu úprav ústí a toku
potoka.

Parková úprava parkoviště, Berlin

ilustrace

Koupání v Berounce

ilustrace

Nábřežní hospoda Radotín

ilustrace

Říční lázně Radotín

ilustrace

Marina Velká Chuchle

ilustrace

Pupek parku
Plánovaným vymístěním Lipenecké velkotržnice „Buda“ ke Strakonické silnici se uvolní její plocha pro jiné
využití a otevře se možnost vytvořit centrální místo v parku, který je v Koncepci nazván „Pupkem parku“.
Specifikem místa je totiž jeho poloha: V historii se toto místo nacházelo na břehu Berounky, přitom dnes leží
uprostřed polí, čímž je dobře ilustrována dynamika prostředí říční nivy. Zároveň leží téměř přesně v průsečíku
podélné osy údolí a spojnice Radotín–Zbraslav. Tyto vlastnosti se nabízejí jako motiv nebo inspirace pro řešení
úprav tohoto místa. Ikonická monumentální socha může být jednou z možností artikulace významu tohoto
průsečíku. Samozřejmostí je výbava místa mobiliářem v kontextu polohy u křižovatky cest pro pěší, pro
jízdu na kole, na koni a na bruslích. Při stavbě zařízení je třeba počítat s tím, že jde o průtočnou povodňovou
oblast, tj. že případné objekty musí být provedeny tak, že způsobem založení stavby odolají velké vodě. Může
zde být jedno z informačních center PP Údolí Berounky.
Lahovické Sádky
Oblast Lahovic byla historickou rybářskou osadou, která zásobovala rybami rozlehlé okolí, zejména však
klášter v Kladrubech. Tento fenomén rybářské osady však postupem času, zejména v souvislosti s velkou
povodní, se zrušením ramena Vltavy a vybudováním významné dopravní radiály vymizel. V současné
době se v území nachází budova Sádek třeboňského rybníkářství, která jiným způsobem slouží témuž
účelu. Tento areál dnes v návaznosti na dobrou dopravní obslužnost pro změnu zásobuje Prahu a její okolí
čerstvými rybami z oblasti třeboňských rybníků. Areál je však neprostupný a sám o sobě nepřináší žádnou
hodnotu pro místo samotné. Bylo by vhodné zde vybudovat přívětivé prostředí s možností přístupu k řece
i sídlu prostupem na nábřeží a například rybí restauraci, která se může stát jedním z významných bodů
a cílů v území v lokálních i v celoměstských souvislostech při pohybu podél řeky. Je to námět k jednání se
soukromým vlastníkem pozemku, jak ještě lépe místo zhodnotit.
Radotínské nábřeží
Radotínský levý břeh Berounky je využíván pro bezmotorový pohyb podél řeky, nemá zde ale žádné adekvátní
pobytové zázemí. Pravý břeh je v současnosti využíván pro vyzvedávání školních dětí rodiči, kteří je vozí
ze Zbraslavi a Lipenců. Nachází se zde štěrkové neupravené parkoviště a zchátralý zemědělský objekt, tzv.
„jahodárna“, který není v současnosti nijak využíván. Nábřeží je třeba zapojit do aktivního života města tak,
aby se stalo jedním z rekreačních cílů. Levý břeh řeky navrhujeme doplnit přístupy k vodě, které umožní
bezprostřední kontakt s řekou, osadit vhodným pobytovým mobiliářem a vytvořit tak kvalitní pobytová
místa u řeky. Na pravém břehu by bylo vhodné vybudovat plnohodnotné zázemí pro vodáky (vytahovací
schody, prostor nakládání lodí do aut), což podpoří prodloužení vodáckých cest na Berounce o další úsek až
do Radotína a vytvoří podnikatelské příležitosti pro oživení nábřeží. V prostoru pravého břehu by tak mohlo
vzniknout občerstvení (restaurace, vodácká nálevna), veřejné WC a malé parkoviště pro vodáky. Úprava
nábřeží přímo souvisí s lávkou přes řeku a jejím technickým stavem (hovoří se o nutnosti rekonstrukce
z důvodu opotřebení).
Říční lázně Radotín
Stávající cíl obyvatelů Radotína a Lipenců v podobě nábřežního občerstvení by bylo vhodné doplnit o vhodný
vstup do vody, tj. vybudovat jednoduché molo, schody, které umožní bezprostřední kontakt s vodou a případné
koupání, jak ostatně předjímá název „říční lázně.“ Zázemí občerstvení by pak mohlo být následně podle
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poptávky rozšířeno pro pořádání akcí (WC) a vybavení pro různé způsoby rekreace – stojany na kola, lavice
pro in-line bruslaře, úvaz pro koně apod.
Černošický Blukský mlýn

Anthony Gormley, New Angel, Anglie
(možná inspirace pro Pupek Parku)

Na jezu v Černošicích se nachází historická budova mlýna, která má velký potenciál stát se aktivním bodem
v území, tj. zázemím nábřežní zahradní restaurace v obdobě historických zájezdních hostinců. Jde o jeden
z mnoha orientačních bodů v území, který přispívá k vybudování místní identity. Vzhledem k tomu, že
jde o soukromý majetek využívaný pro bydlení, je třeba pokusit se iniciovat jednání za účelem kultivace
a rozvoje tohoto místa například zřízením restauračního zařízení pro občerstvení a pobyt u břehu řeky
(alespoň sezónně). Z tohoto důvodu by bylo vhodné maximálně podpořit investory, kteří by podobné zázemí
chtěli v této budově zřídit a provozovat.
ilustrace

Černošice Ostrov
Jde o ostrov vymezený tokem Berounky a jejího postranního ramene. Prostor ostrova je dnes špatně přístupný.
Bylo by vhodné zapojit jej do veřejného prostoru zpřístupněním, úpravou pěšin, propojením na břeh, úpravou
pobytových míst a mobiliářem adekvátním významu a charakteru prostředí.
Dvůr Peluněk

Henry Moore, Skotsko
(možná inspirace pro landmarks)

ilustrace

Budova slouží jako zázemí golfového hřiště (golfový klub). Z hlediska dlouhé historie místa a významu
této budovy jako orientačního a správního bodu v území by bylo vhodné podpořit povědomí o místě
například formou představení historické role poplužního dvora (zásobovací jednotky zbraslavského
panství) prostřednictvím informační tabule či alespoň částečného využití restaurace golfového klubu pro
širší veřejnost. Parkoviště golfového areálu pro návštěvníky by bylo vhodné upravit do parkového prostředí
a pokusit se ho zapojit do systému parkovacích ploch Údolí Berounky jako celku. Místo by se mohlo stát
dalším vstupním bodem do území, sloužit jako nástupní místo pro bruslení, což je potenciální podnikatelská
příležitost (občerstvení).
Zbraslavský Zámek
Historický význam památky zámku Zbraslav vybízí umístit sem hlavní informační centrum příměstského
parku, tím aspoň jednu malou část zámku pro veřejnost znovu zpřístupnit. Závisí to samozřejmě na vůli
majitelů zámku a jejich přístupnosti k řešení.

Kaple v krajině, Pavla Kačírková
(možná inspirace pro landmarks)

ilustrace

Možnost řešení WC v krajině

ilustrace
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Jižní kaňon Vltavy

Zámek Zbraslav

současný stav

Pravý břeh Vltavy u Zbraslavi

současný stav

Údolí u Jarova

současný stav

Zámek Zbraslav

současný stav

Kostel sv. Havla nad Zbraslaví

současný stav

Současný stav a charakter
Prostor je definován úzkým hrdlem údolí Vltavy směřujícím z jihu Čech do hlavního města. Z hlediska
správních hranic hlavního města Prahy se Koncepce zabývá prostorem zhruba od levého oblouku koryta
Vltavy u Strnad a severně končí na úrovni soutoku s Berounkou. Vzhledem k charakteru, provázanosti
prostorů a pro efektivitu vynaložených prostředků na mnohé úpravy je však nutné zabývat se výraznými
přesahy prostoru i za hranice Prahy do Středočeského kraje. Většina délky této části toku Vltavy je definována
po obou březích strmými svahy, úzkými profily nivních břehů a údolími potoků ústícími do prostoru
kaňonu. Z hlediska urbanistického je prostor ovládán několika sídly umístěnými mimo hlavní průtočnou
oblast (Strnady a Jarov), zejména však Zbraslaví, jejíž struktura zaplňuje přechod úzkého vltavského kaňonu
do širokého údolí Berounky. Zbraslav byla historicky vždy hlavním centrem aktivit v území. Levý břeh
Vltavy je tak intenzivně urbanizován, zatímco svahy na pravém břehu si ponechávají charakter převážně
listnatých lesů. Urbanistické struktury sídel se nacházejí povětšinou až na horní plošině pravého břehu.
Tento charakter se na pravém břehu mění za hranicemi Prahy v závislosti na průběhu meandrů řeky (Vrané
nad Vltavou, Měchenice, Davle).
Z hlediska současného stavu břehů v daném prostoru je možné pozorovat dva různé, na sobě nezávislé
charaktery. Levobřežní část je výrazně determinována dopravní tepnou č. 102 (ulice K Přehradám),
spojující Prahu s oblastí vodních nádrží Štěchovice a Slapy, pravý břeh je dopravně výrazně méně zatížený
a z hlediska charakteru břehu je, především v jižní části řešeného území, rozvolněnější než břeh protější.
Dopravní zatížení silně ovlivňuje chybějící propojení břehů řeky ve Vraném nad Vltavou. Levý břeh v celé
délce tvoří úzký terénní profil, převážně s velkým výškovým rozdílem mezi komunikací a hladinou řeky.
Tento charakter se mění až s přechodem břehu do přírodní oblasti Krňáku, která přebírá krajinnou typologii
údolí Berounky. Jde o chráněnou přírodní památku, kterou tvoří bývalé rameno Berounky pod zbraslavským
zámkem, přiléhající lužní lesy a mokřady a dále prostor vltavského břehu mezi Lahovicemi a Strnady. Krňák
je nejvýznamnější krajinný prostor levého vltavského břehu. Díky své pozici má vazby jak na levý břeh
vltavského kaňonu, tak je především součástí širokého údolí Berounky. Tomuto prostoru se podrobně věnuje
kapitola 2.2.2.2 Údolí Berounky.
Struktura Zbraslavi na levém břehu se vůči bezprostřednímu kontaktu s břehem Vltavy vymezuje jak
výše uvedenou dopravní tepnou, která postrádá při kontaktu se strukturou sídla městský charakter, tak
statickými protipovodňovými stěnami na hranici obydlené struktury sídla. Těmito zásahy byly přerušeny
příčné vazby mezi sídlem a řekou. Tyto vazby jsou v současném stavu redukovány na několik podchodů nebo
přechodů nábřežní komunikace a levý břeh tak nenachází výraznější využití. Důsledkem je, v kontaktu břehu
a sídla, celková nekultivovanost prostoru. Podél břehu vede úzká nezpevněná pěšina využívaná především
rybáři, prostor nábřeží je však velmi zanedbaný, zarostlý náletovými dřevinami.
Pravý břeh poskytuje v přechodu mezi morfologickým masivem a břehem řeky několik prostorově
výrazných, přírodě blízkých ploch, kde ve většině případů ústí potoky směřující do Vltavy z příčných údolí.
Prostor bezprostředního pravého břehu řeky je vymezen korytem Vltavy a linií železniční tratě.
Z pohledu potenciálu pro pobytové a rekreační aktivity se tak pravý břeh nachází ve výrazně lepším
výchozím stavu, což je dáno jak rozdílným prostorovým charakterem, tak již stávajícím využíváním pro výše
uvedené aktivity. Pravý břeh je napojen na páteřní cyklotrasu A2, která bude pokračovat jižním směrem dále
do Středočeského kraje.
Levý a pravý břeh je v současném stavu vzájemně spojen mostem Závodu míru. Oblast pravé paty mostu
je tak výrazným vstupním uzlem pro rekreační aktivity odehrávající se v celé délce pravého vltavského břehu
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(cykloturistika, in-line brusle, běh, rekreační vycházky). Atraktivitu pravého břehu dále doplňuje existence
stop historického osídlení oblasti – keltské oppidum se nachází v blízkosti vrchu Hradiště.

Závist

Zámek Zbraslav a mrtvé rameno Berounky

Pravý břeh Vltavy u Závisti

současný stav

současný stav

Závist je část Zbraslavi, která se nachází na pravém břehu Vltavy. Oblast leží v relativně úzkém prostoru
mezi pravým břehem Vltavy a skalnatou terénní hranou, za kterou se dál nachází přírodní rezervace Šance.
Přírodní rezervace Šance byla vyhlášena v roce 1982 vyhláškou NVP č. 1/1982. Hlavním motivem vyhlášení
bylo zajistit účinnou ochranu skalnatých svahů v údolí Břežanského potoka s významným geologickým
profilem, dubového lesa vyvinutého v několika přirozených typech a ochranu ohrožených druhů rostlin
a živočichů převážně na skalnatých svazích údolí. V území je i hradištní soustava na Šancích, vybudovaná
ve 2. čtvrtině 1. stol. př. n. l. V území Závist–Šance byla učiněna celá řada významných archeologických
nálezů z doby od 3. tisíciletí př. n. l. až po nálezy z doby středověku. Území protíná ulice Komořanská, která
tvoří jedno ze dvou propojení Zbraslavi s Pražským okruhem. Hranu nivy lemuje linie železnice a jižně pod
mostem Závodu míru se nachází železniční stanice Praha-Zbraslav. Oblast Závisti je místem soutoku Vltavy
a Břežanského potoka. Ten je na konci Břežanského údolí zatrubněn pod tělesem železnice a pod komunikací
směřující k Jarovu. Směrem k břehu Vltavy se koryto znovu otevírá, nicméně v rámci prostoru nesehrává
významnou roli a soutok není nijak kultivován.
Místo je vstupem do Břežanského údolí, kudy protéká Břežanský potok, a ke keltskému hradišti, které se
nachází na ostrohu nad řekou. Keltské oppidum z období 5. stol. př. n. l. až 1. stol. n. l. o rozloze 170 ha a délkou
hradeb až 9 km patří zároveň k nejmohutnějším pevnostním soustavám v Evropě. Břeh řeky je vymezen
nízkou kamennou navigací. Prostor břehu tvoří relativně úzký profil kamenné navigace s překryvem travin,
keřů i vzrostlých stromů. Prostor je zhruba v polovině přeťat konstrukcí mostu Závodu míru. Prostor břehu
řeky navazuje na zahrady kolem roztroušené zástavby především rekreačních objektů. V jižní části prostoru
břehu se nachází větší množství vzrostlých stromů.
Lokalitou prochází páteřní cyklostezka A2, která v letních měsících vytváří hlavní potenciál návštěvníků
dané oblasti. Celá oblast je jedním z hlavních těžišť pro přístup do oblasti pravého břehu Vltavy.

Jarov

Nivní louka u Jarova

současný stav

Oblast Jarov leží na jižním okraji správního území Prahy, na pravém břehu Vltavy, mezi Zbraslaví a Vraným
nad Vltavou. Historie oblasti se pojí s osadnickou tradicí, která se v místě projevila vznikem převážně
zahrádkářské osady. Tento fenomén zde přetrvává dodnes. Na jižním cípu lokality je umístěna železniční
zastávka Jarov, která sloužila jako hlavní spojení osadníků s centrálním městem.
Zástavba je situována mezi komunikaci (spojující Závist a Vrané nad Vltavou) a úpatí navazující zalesněné
terénní terasy.
Pro potřeby Koncepce pražských břehů je „Jarovem“ nazýváno území břehu mezi železniční stanicí PrahaZbraslav a vlakovou zastávkou Jarov. Jde o relativně široký prostor břehu pokrytý bohatou vegetací, který je
z východu vymezen komunikací K Vranému.

Záměry
Pravý břeh Vltavy u Jarova

současný stav

Morfologie pravého břehu Vltavy

současný stav

Most Závodu míru

současný stav

Nejvýraznějším plánovaným záměrem v prostoru pravého břehu je realizace cyklostezky, která v oblasti
Závisti jižně naváže na stávající trasu páteřní cyklotrasy A2. Vzhledem k potenciálnímu využití oblasti pro
rekreační účely se zachováním přírodního charakteru dané lokality je záměr pokračování trasy cyklostezky
nevhodně situován přímo k hraně břehu. V budoucnu tím bude výrazně negativně ovlivňovat možnost
přístupu k řece. Z pohledu výše uvedeného by bylo vhodné trasu cyklostezky vést souběžně se stávající
pozemní komunikací tak, aby se nezasahovala do přírodního charakteru břehu.

KVP | IPR

2014

2
2
2
3

176

Návrh
Úseky
Jih
Jižní kaňon Vltavy

Analýza
Hodnoty
•

historicky významná urbanistická struktura Zbraslavi

•

znaky předchozího využití krajiny

•

významné krajinné prvky uvnitř struktury Zbraslavi

•

krajinná diverzita – louky, skály, lesy

•

napojení na další krajinné celky – údolí Berounky, přírodní rezervace Šance

•

úzký kaňon s přírodními nivními loukami
Zámecký sad		

současný stav

Lesopark Borovičky		

současný stav

Slabiny
•

chybí společný management rozvoje krajiny

•

nedochází ke kultivování historicky ustálených krajinných prvků (zámecký sad, sad Třešňovka, oblast
Krňáku)

•

odříznutí struktury Zbraslavi od břehu dopravní a technickou infrastrukturou

•

informační systém

•

vzájemná nepropojenost krajinných prvků

•

nedostatečné propojení břehů

Potenciál
•

krajina pro příměstské vycházky a vyjížďky

•

lokální rekreační zóna pro obyvatele Zbraslavi

•

rozvoj rekreačního využití ploch v součinnosti s rozvojem přírody

•

turistický ruch spojený s historickým významem místa

Hrozby
•

zanedbání kultivace krajiny

Koncepce
Obecným cílem pro daný krajinný prostor Jižního kaňonu Vltavy se musí stát zpřístupnění a celková
kultivace stávajících krajinných a přírodních prvků, které v celém prostoru sehrávají zásadní roli.
Z hlediska struktury sídel je daný prostor celkově takřka stabilizován a není předpoklad, že by v budoucnu
docházelo k výraznější změně obrazu sídel. Cílem tak musí být zvyšování kvality stávajícího prostředí,
odkrývání, rehabilitace a významové povýšení jednotlivých míst celku tak, aby vytvářely kvalitní
prostředí pro každodenní život, se kterým jsou spojené také rekreační aktivity v místě.
Vzhledem k výrazně úzkému profilu údolí jsou hranice nivy ostře vymezeny bočními svahy údolí
a komunikacemi, které jím procházejí. Levý i pravý břeh je ovlivňován silničními komunikacemi, které
ohraničují prostor řeky. Pravý břeh je navíc doplněn o železniční trať. Na některých místech je tak prostor
řeky výrazně obsazen dopravní infrastrukturou.
Na obou březích by měly být upraveny profily komunikací. Na levém břehu by měla být jako součást
dopravního prostoru integrována cyklodoprava, která má v tomto úseku především sportovně-tranzitní,
silniční charakter. Na pravém břehu by měl být doplněn pás primárně vedený v souběhu s komunikací. Tak
se předejte zatěžování bezprostředního prostředí břehu nevhodnou infrastrukturou. Pouze v opodstatněných
případech, například tam, kde to profil údolí a uspořádání prostoru neumožňuje, je možné trasu cyklostezky
od stávající komunikace oddělit a vést jí samostatně. Cesty vedoucí těsně podél břehů by měly mít převážně
pěší charakter, pouze v místech, kde nelze pro pěší upravit samostatnou cestu, lze stezku kombinovat
s cyklotrasou. V takových případech je vhodné dodržet komfortní profily a pro pěší například ponechávat
část profilu stezky pouze s mlatovým povrchem (viz kapitola 2.1.4. Přístupnost a prostupnost břehů; obecné
principy mobility podél řeky).
Koncepce dále navrhuje prověřit zřízení propojení obou břehů v prostoru mezi Jarovem a Zbraslaví
například sezonním přívozem, který by mohl mít být prostředkem další iniciace rozvoje a podpory aktivit
a využívání příbřežních prostorů v širší lokalitě.

Pohled na oblast Krňáku z pravého břehu Vltavy
současný stav

Most Závodu míru

současný stav

Navigace břehu u Zbraslavi

současný stav

Zámecký sad

současný stav

Výrazně aktivnějším bodem v území by se mělo stát nádraží Praha-Zbraslav, které by plnohodnotně
kombinovalo příměstské vlakové spojení s autobusy i v návaznosti na centrum Zbraslavi. Stejně tak se toto
místo musí stát výchozí pro všesměrné kultivování pěší návaznosti na kulturní a krajinné prvky Závisti
a Šance a dalších lokalit v širším okolí.
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Levý břeh
Cílem musí být zapojení nábřežní cesty do širšího systému přírodních a krajinných oblastí levého břehu.
Týká se to prostorů uvnitř struktury Zbraslavi, které jsou již v současnosti hojně navštěvované a jejich logické
provázání vytvoří předpoklad pro vyšší kvalitu pobytových a rekreačních aktivit v místě. Součástí tohoto
systému bude i nábřežní cesta, která je logickým provázáním lesoparku Borovičky s oblastí Krňáku. Zapojení
levého břehu do vyššího kompozičního rámce „zelených ostrovů“ ve struktuře Zbraslavi bude znamenat
i vyšší tlak na jeho postupnou kultivaci. Levý břeh patrně nikdy nebude výsostně pobytovým prostorem,
nicméně může sehrávat významnou roli komunikačního propojení mezi již zmiňovanými oblastmi.
Předmětem úpravy břehu by tak měla být především kultivace cesty a vytvoření dostatečného množství
zastavení vybavená adekvátním mobiliářem a dalšími prvky. Charakter nábřežní stezky levého břehu by měl
zůstat pouze v podobě pěší mlatové nebo jiné propustné cesty. Stejně by měly být koncipovány všechny nové
stezky. Stezky by měly měkce kopírovat morfologii břehu a terénu, můžou být doplněny o vhodný, charakteru
prostředí odpovídající, mobiliář (kamenná lavice, kmen apod.) sloužící pro odpočinek i například pro rybáře.
V rámci vstupních uzlů do prostoru řeky by mohla vzniknout malá parkoviště (pro 1–3 auta), která
by umožňovala stání například pro rybáře, aby nedocházelo k zatahování automobilové dopravy
do bezprostředního kontaktu s vodou. Charakter parkovacích ploch by měl svým provedením odpovídat
prostředí, kam jsou umisťovány.
V prostoru Zbraslavi Koncepce pražských břehů výrazně doporučuje prověřit možnosti celkového zklidnění
ul. K Přehradám se zajištěním její lepšího průchodu městem pro pěší v příčném směru (viz kapitola 2.2.2.2
Údolí Berounky).
Stejně tak je vhodné přehodnotit charakter protipovodňové ochrany s cílem větší prostupnosti
i průhlednosti, což zvýší celkový komfort a kvalitu bezprostředního okolí (např. pevná + mobilní PPO / pouze
mobilní PPO) a s návaznostmi na uliční strukturu Zbraslavi.
Protihlukovou ochranu je možné řešit v první řadě především snížením rychlosti v úseku Zbraslavi
prostřednictvím např. zúžení jízdních pruhů, doplněním přechodů pro chodce, cyklopruhů a chodníků.
Povrch komunikace může být řešen „tichým“ asfaltem.
Výrazným prvkem levého břehu je kamenolom nacházející se bezprostředně za jižní hranicí zástavby
Zbraslavi. Vzhledem k předpokládané dlouhé periodě těžební činnosti je obtížné v současné době předjímat
podmínky, za kterých bude v budoucnosti území revitalizováno nebo transformováno. Území je v zájmu
definování koncepčních vizí. Ty vznikají například při ateliérové výuce na FA ČVUT. Jejich hlavním významem
je prostřednictvím silných názorů vyvolat zvýšení zájmu a diskuzi o této lokalitě. V dostatečném předstihu
před ukončením těžby musí být zahájena široká diskuze všech zainteresovaných, která by nastartovala
proces vedoucí k nalezení adekvátního způsobu využití a revitalizace celého prostoru v návaznosti na město
a okolní krajinu. Hledání způsobu využití by mělo být podpořeno například vypsáním ideové architektonické
soutěže na využití prostoru.

Pravý břeh
Závist
Přes obtížnější přístup, který je z levého břehu možný pouze přes most Závodu míru, má tato lokalita potenciál
stát se prostorem, který bude – na rozdíl od výrazně přírodnějšího charakteru vltavských lagun a Krňáku –
obyvatelům Zbraslavi a širšího okolí poskytovat možnost aktivněji tráveného volného času v blízkosti řeky.
Cílem by měla být celková kultivace a „vyčištění“ prostoru, které by vycházelo z potenciálu rekreačního
využívání břehu jak pro obyvatele Zbraslavi a okolí, tak pro značnou část uživatelů, které generuje místem
procházející cyklotrasa. Je třeba provést kritickou revizi náletové zeleně, která by měla být celkově potlačena,
aby se výrazněji uplatnily kvalitní porosty.
Z tohoto pohledu je možné nebo dokonce vhodné v místě iniciovat vznik adekvátního objektového
vybavení, které by tento potenciál podpořilo. V rámci lokality je nutné rehabilitovat koryto Břežanského
potoka a zapojit ho prostoru jako určující součást charakteru místa.
V rámci revitalizace prostoru je nutné redukovat stávající nevhodné objekty, které buď neplní svoji
funkci, nebo jejichž využití je v místě nevhodné. To se týká především ocelových hal v oblasti zbraslavského
železničního nádraží. V rámci kultivace lokality by měla být zahájena jednání s majiteli o možnostech výkupu
objektů i pozemků, které jsou potřebné k budoucí celkové redefinici prostoru.
Jarov
Prostor řeky na pravém břehu je z velké části definován dvěma nivními loukami. Jedna se nachází v prostoru
osady Jarov, druhá na současném konci trasy A2 v okolí mostu Závodu míru na Zbraslavi.
Jarovská nivní louka by měla sloužit jako místo především pro vycházkové aktivity a pro pobyt v takřka
přírodním prostředí břehu řeky. Aktivity na louce by měly rozvíjet společenský život osady Jarov. V místě je
třeba zvýšit péči o prostor, která by spočívala zejména v jemné kultivaci stávajících stromů a keřů, probírce
a odstranění nevhodných náletů a v dalších dílčích krajinářských úpravách. Prostorem by měly být vedeny
vhodné druhy pěších stezek a na nich např. v blízkosti stromů je vhodné zřídit adekvátní pobytová místa,
která by svým provedením odpovídala charakteru prostředí. Vzhledem k blízkosti břehu je vhodné zřídit
přirozené přístupy k řece.
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V lokalitě je možné uvažovat o zřízení jednoho místa, které by se stalo „centrem“ a svým jednoduchým
prostorovým a objektovým vybavením by zvyšovalo celkovou atraktivitu pro pobytové aktivity.
V rámci prostoru je nevhodné jakékoliv vedení zpevněných asfaltových nebo betonových cest pro pěší
nebo cyklisty. Hodnota břehu spočívá především v jeho přírodním charakteru a neporušenosti, které mohou
být neuváženým řešením neopodstatněně znehodnocovány.

Potřebná opatření v rámci krajinného prostoru:
•

vytvoření podmínek pro snadnou prostupnost krajinných prvků (jak v rámci jednotlivých lokalit, tak
v přechodových místech v rámci struktury města)

•

celková koncepce spodní úrovně levého břehu Vltavy s hlavním motivem propojení lesoparku Borovičky
a oblasti Krňáku

•

vytvoření managementu kultivace a údržby spodní úrovně levého nábřeží – kosení trávy, péče o výsadbu

•

zajištění kvalitního propojení a prostupnosti zámeckých zahrad s oblastí Krňáku

•

vypracování celkové koncepce úprav oblasti Krňáku s hlavním hlediskem spočívajícím v udržení
specifického a hodnotného charakteru lokality

•

podpořit vznik příčných vstupů ze širšího území
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Návrh území
Jižního kaňonu Vltavy
mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
vstupy do prostoru řeky
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
Urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
urbánní struktura
historické zahrady / městské parky
průmysl

Zbraslav

hrana nivy
místopis krajinného prostoru

Krňák

místopis prostoru řeky

sad

iniciační body, orientace (návrh)

lávka

ostatní (návrh)
potoky
aleje, meze (cílový stav)
významné výhledy
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Role a význam nábřeží v obrazu a životě města
Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru
Mobilita v centru města
Organizace vodní dopravy v centru města
Míra úprav veřejných prostranství nábřeží
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Role a význam nábřeží v obrazu a životě města

Role a význam nábřeží
v obrazu a životě města
Prostor nábřeží je v centru města vymezeny obrazovým horizontem. Význam a potenciál nábřeží se dále
odvíjí od polohy v celoměstské sítí veřejných prostranství a od vztahu k hlavním dominantám města.
Vynaložené prostředky, kvalita provedení a péče by se měly odvíjet od významu veřejných prostranství.
Fyzický stav nábřeží, správa a využívání tomu ale často ani zdaleka neodpovídají. Nedostatek kontinuální
údržby a kultivace, neadekvátní technický stav, způsob řešení dopravní obslužnosti, některé způsoby užívání
a zanášení prostorů periferními prvky způsobuje jejich postupnou degradaci a jejich celkový obraz pak
zdaleka neodpovídá významu a potenciálu místa. Pochopení významu a hierarchie veřejných prostranství je
nezbytný předpoklad pro následný přístup k řešení jejich úprav, správě a využívání.

Obrazový horizont prostoru řeky v centru města
Výstavba nábřeží, která probíhala od 1. pol. 19. století, byla posledním takto výrazným zásahem v prostoru
řeky do struktury a kompozice centra města. Na většině úseků došlo k regulacím nábřeží a rozsáhlým
navážkám, které vyzdvihly původní terén o několik metrů a definovaly novou úroveň města. Hrana nivy je
proto již dávno smazaná a zůstává tak rozpoznatelná jen ve velmi malých fragmentech. Prostor řeky je tak
jasně definován čitelným a opodstatněným lidským zásahem, který v současnosti vytváří hlavní obraz řeky
v centrální části města.
Na základě urbánního charakteru rozlišujeme tři vztahové horizonty vymezující prostor řeky v centru města:
•

Hlavním plánem prostoru jsou fasády nábřežních domů vytvářejících obraz blokové struktury
bezprostředně u břehu řeky a dále jsou to převážně solitérní objekty významných veřejných staveb,
zejména nadregionálního charakteru.

•

Hlavnímu plánu předstupují v prostoru řeky solitérní objekty, často s minimálním horizontálním
a vertikálním odstupem od břehu. Tyto stavby vznikly na základě potřeby kontaktu s řekou, která sloužila
jako zdroj energie či dopravní tepna. (Jde např. o Sovovy mlýny, Malostranskou vodárnu, Karlovy lázně,
Občanskou plovárnu, Hergetovu cihelnu, domek u Rudolfovy štoly nebo elektrárnu na Štvanici).

•

Plánem v pozadí jsou z prostoru řeky viditelné dominanty věží a výškových staveb uvnitř městské
struktury Pražské kotliny a dominanty na hranách teras.

Hierarchie nábřeží podle významu
Praha je městem na řece, nikoliv u řeky. Město od svého založení vytvářelo zřetelný vztah mezi strukturou
osídlení a tokem řeky. Platí to především pro její historické jádro, kde je vztah k řece jednoznačně vymezen
a artikulován zástavbou lemující vodní hladinu, jejíž podnož tvoří horizontála regulačních zdí, náplavek,
vorových propustí a jezů. Prostor řeky v historickém jádru města vytváří důstojné a velkorysé veřejné
prostranství, největší celoměstsky sdílený prostor, pomlku v zahuštěné zástavbě historické části města.
Prostor řeky je nejen viditelným ale i mentálně vnímaným zakončením průhledů ulic a prostorů
směřujících k řece. Z volného prostoru řeky je naopak možné vnímat a zažívat panorama Pražské kotliny,
jejíž scénu vytváří městská struktura doplňovaná svými typickými výškovými dominantami nad řekou,
které jasně orientují člověka v prostoru města. Prostor řeky je hlavním a charakteristickým zdrojem pohledů
na historickou Prahu.
Historicky předávané vědomí významu řeky v celkovém obrazu města vedlo v průběhu předchozích
století k logickému umisťování významných veřejných staveb do nejbližšího horizontu řeky. Tyto budovy
často nezastávají svojí roli pouze v měřítku města, ale jsou ve velké míře nositeli celonárodního významu.
Tato skutečnost tak posouvá význam veřejných prostranství v prostoru řeky nad rámec městského rozměru.
Definujeme tak prostranství „nadregionálně významná“ a prostranství „celoměstsky“ významná. Toto
rozdělení musí být jedním z hlavních východisek pro rozhodování o jejich úpravách, pro určení jejich budoucí
náplně a pro způsob umisťování investic na jejich kultivaci a správu.
Nadregionálně významná prostranství
Jako nadregionálně významné části nábřeží a na ně navazující veřejné prostory, které jsou součástí širší
sítě veřejných prostranství, určujeme místa takového významu, která jsou spjata s důležitými historickými
událostmi a osobnostmi, místa fyzicky spojená s budovami, které jsou nositeli státnosti, duchovního
významu, umění a vzdělanosti, místa, jejichž architektonická a památková kvalita a určení, které by měly
být obecně celospolečensky formující, přesahují hranice města.
Celoměstsky významná prostranství
To jsou všechna nábřeží, která nespadají do vyšší kategorie nadregionálně významných veřejných
prostranství. Poskytují, vzhledem ke kontaktu s prostorem řeky, nezastupitelnou zkušenost z pobytu, jsou
místy s koncentrací celoměstských aktivit v široké škále alternativ. Jsou součástí sítě veřejných prostranstvíměstských tříd, významných ulic a náměstí.
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Vizuální vztah nábřeží s panoramatem
Obraz řeky ovlivňují také výrazné dominanty pražské kotliny, které vytvářejí jednoznačnou orientaci
v prostoru a zpětně ovlivňují atraktivitu prostorů, ze kterých jsou pozorovány. Základní trojúhelník dominant
tvoří areál Pražského hradu, ostroh Vyšehradu s bazilikou sv. Petra a Pavla a vrch Vítkov. Vizuální kontakt
s těmito dominantami dotváří význam a charakter jednotlivých nábřeží. V Koncepci označujeme v rámci
nábřeží místa, ze kterých jsou jednotlivé hlavní dominanty viditelné. Tato vlastnost významně zvyšuje
celoměstskou hodnotu a atraktivitu těchto míst, která musí být zohledněna zejména při rozhodování o jejich
využití a měla by zůstat veřejnou. Při úpravách a využívání nesmí být hodnota vizuálního kontaktu necitlivě
potlačována nebo dokonce znemožněna. Tato skutečnost se následně v Koncepci promítá do definování
scénáře pro využití jednotlivých nábřeží a má významnou souvislost také s organizací kotvení a lodní
dopravy v centru.
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Správa a užívání náplavek,
břehů a nábřeží jako
veřejného prostoru
Správa, užívání, harmonogram
Při rozhodování o využití nábřeží, zejména v oblasti centra města, je třeba vycházet z teze, že řeka a její
břehy jsou celoměstsky významným veřejným prostorem města a že jeho nejvyšší hodnota vychází z kvality
základního charakteru místa daného fenoménem řeky v urbanizovaném prostředí města. Viz kapitola 2.2.3.1
Role a význam nábřeží v obrazu a životě města.
Náplavky a zpřístupněné břehy řeky jsou veřejným prostranstvím pobytového a relaxačního charakteru.
Nelze je tedy primárně zatěžovat kritériem výdělečnosti a měly by být z hlediska investic města udržovány
a spravovány v podobném režimu jako například městské parky. Veškerý zisk, který břehy řeky generují, by
měl být v plné výši vrácen zpět do rozvoje a údržby břehů.
Hodnota prostoru pražských náplavek z hlediska jejich využívání občany spočívá především v kvalitách
prostoru samotného. Architektonicky je prostor kvalitní, výjimečný a atraktivní ze své podstaty, není
zapotřebí ho doplňovat dalšími výraznými architektonickými vstupy či atrakcemi, naopak by to byla chyba.
Lidé si na náplavky chodí prožít především zážitek z jedinečného místa s výhledem, z kontaktu s řekou
a loděmi, se specifickou atmosférou ve středu města. K tomu potřebují kromě uchování charakteru místa
v jeho přirozené podstatě již jen odpovídající pobytové zázemí (mít si kam sednout, příležitost k občerstvení,
odpovídající sociální zařízení apod.). Takto jednoduše pojatý prostor by potom měl být schopen umožnit konání
kultivovaných, především kulturních a společenských akcí s minimálními nároky na technické zázemí.
Tyto akce by měly odpovídat komornímu charakteru místa, nikoliv se stát podbízivou atrakcí turistického
či „popkulturního“ charakteru a prioritně komerční záležitostí. Byl by omyl domnívat se, že návštěvníci
a obyvatelé Prahy vyhledávají prvoplánové podbízivé atrakce, které ve skutečnosti činí všechna města stejná
a tím nezajímavá. To, co turisté i sami obyvatelé měst vyhledávají, je genius loci místa, nepřekrytý vrstvou
laciných pouťových atrakcí a komerce.
Následující scénáře a systém správy jsou libretem, které by mělo být podkladem k vypracování marketingové
strategie města. Tento typ spolupráce se soukromým sektorem využívá již dnes úspěšné řada evropských
měst. Scénáře v této kapitole nejsou vyčerpávajícím popsáním strategie, ale spíše nastíněním preferencí,
které by měly být sledovány ve spolupráci s aktéry. Klíčem k úspěšné spolupráci města a soukromých
subjektů je vytvoření společné vize, nástrojů komunikace a deklarace jasných pravidel, mantinelů a úkolů
jednotlivých subjektů. Při formulaci této vize a strategie by měli být do procesu přizváni aktéři, kteří pak
budou součásti jejího naplňování.
K prosazování a realizaci vize města by měly být upřednostňovány především motivační iniciační
nástroje před nástroji restriktivními. Těmi může být například systém grantů a dotačních programů, které
v celoměstském měřítku přispějí k vytvoření společného image města.
K těmto nástrojům mohou patřit například scénáře využití území a od nich se odvíjející preference aktivit,
pro které město vytvoří zázemí ve formě např. Městského správce nábřeží a systémů, které bude spravovat
(viz dále Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení, Harmonogram využití nábřeží, Scénář užívání nábřeží).
Sladění rozhodování o pronájmech jednotlivých míst a jejich využití s celkovou koncepcí rozvoje řeky bude
sloužit především k zajištění maximální efektivity a smysluplnosti využití místa v kontextu nábřeží jako
celku v centru města.
Scénář, způsob jeho tvorby a uplatňování by tedy měly vytvořit prostor pro náměty, které budou v souladu
s celkovým využitím a charakterem místa. Iniciativa veřejnosti je vítána zejména v místech doposud
nedefinovaných, nevyužívaných či nepřístupných, kde vzniká široký prostor pro kreativitu. Experimentální
dočasné využití může místo aktivovat a zároveň prověřit vhodnost funkce pro eventuální dlouhodobé
umístění. Tímto přístupem mohou být připraveny podmínky na trvalou revitalizaci jednotlivých míst
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.
Současný stav
V současné době zajišťuje širokou agendu v oblasti správy a údržby pražských náplavek společnost Trade
Centre Praha, a. s., (na základě mandátní smlouvy č. MAN/83/10006058/2012 uzavřené 29. 6. 2012 s hl.
m. Prahou). Trade Centre Praha, a. s., zajišťuje mimo jiné technický servis náplavek jako například kontrolu
funkčnosti infrastrukturního vybavení, kterým jsou zejména přípojné body, osvětlení, mobiliář a jejich
údržba, dílčí opravy včetně přípravy pro sezónní provoz, dále provádí kontrolu kvality úklidu a svozu odpadu,
zajišťuje technickou podporu při pořádání jednorázových akcí (filmaři, trhy atd.), kontroluje plavidla,
spolupracuje s Městskou policií hl. m. Prahy při zajišťování bezpečnosti náplavek aj.

KVP | IPR

2014

2
2
3
2

188

Návrh
Úseky
Centrum
Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru

Koncepce správy nábřeží: Městský správce nábřeží
Pro zajištění optimální správy nábřeží navrhujeme zřízení Městského správce nábřeží. Městský správce
nábřeží bude přímým zástupcem hl. m. Prahy ve věcech rozvoje, správy a využití nábřeží, bude transparentně
komunikovat s nájemci a provozovateli služeb v prostoru nábřeží, bude přímý partner ve vztahu ke státním
správcům vodního toku a k veřejnosti. Tento orgán by měl být součástí struktury MHMP, nebo by měl být
součástí organizace 100% vlastněné městem, která by disponovala náležitými kompetencemi k efektivnímu
vykonávání této správy. Tyto kompetence se týkají především oblasti obecné správy, údržby a možnosti
výběru a posuzování záměrů s následným uzavíráním smluv pro oblast náplavek a břehů v centru města.
Vytvoření tohoto především koordinačního orgánu je motivováno složitým charakterem území po stránce
právní (legislativní předpisy na více úrovních), správní (dynamické a konkurenční prostředí se specifickými
skupinami nájemců), navíc v prostředí výrazně ovlivňovaném záplavami, což přináší další organizační
a technické nároky.
Městský správce nábřeží by měl být doplněn komisí odborníků. Komise odborníků by se měla účastnit
zejména posuzování a výběru nájemců a provozovatelů služeb a rozhodování o fyzických zásazích či
dočasných instalacích apod.
V kompetencích správce by neměl být dlouhodobý pronájem nad 14 dní, který musí schválit Rada hl.
m. Prahy, jíž bude předloženo vyjádření a stanovisko správce nábřeží a komise odborníků o jeho vhodnosti
a souladu s cíli Koncepce pražských břehů. Městský správce nábřeží bude tuto skutečnost, stejně jako
u krátkodobých akcí, posuzovat především na základě Scénáře užívání nábřeží a Pravidel stání lodí
a plovoucích zařízení ve spolupráci s koncepčním orgánem města – IPR Praha.
Městský správce nábřeží bude, z titulu vlastnictví náplavek městem, dohlížet na dodržování, prosazování,
naplňování a realizaci Koncepce pražských břehů zejména v těchto oblastech:
•

zajišťování správy, údržby a koordinace akcí investic na nábřežích ve smyslu Koncepce rozvoje pražských
břehů,

•

tvorby, správy, naplňování a transparentního zveřejňování Harmonogramu využití nábřeží,

•

organizace a dohledu nad dodržováním Pravidel stání lodí a plovoucích zařízení,

•

rozhodování o záměrech krátkodobého pronájmu (do 14 dnů) a povolování jednorázových akcí (1 den)
ve vyhrazených prostorech a plochách dle Scénáře užívání nábřeží,

•

zajišťování stavby a údržby vybrané technické infrastruktury v prostorech nábřeží,

•

správy přístavu v zóně Centrum sever.

Scénář užívání nábřeží
Na základě východisek a návrhů vyplývajících z Koncepce pražských břehů bude správce nábřeží zajišťovat
podrobný programový a časový scénář pro jednotlivá nábřeží. Bude popisovat charakter jednotlivých nábřeží
a jejich optimální cílové využití. Na jeho základě budou následně posuzovány jednotlivé záměry iniciované
ze strany potenciálních provozovatelů a vypisována výběrová řízení na vyhledání vhodných provozovatelů
pro dané využití zejména v atraktivních částech náplavek, kde by tato forma vyhledávání provozovatelů
měla být upřednostněna.
Scénář zohlední především hlavní prizma vycházející ze stanovení významové hierarchie jednotlivých
nábřeží, která je v Koncepci pražských břehů základním východiskem pro definování všech následných
kroků, které se týkají stanovení základních charakterů nábřeží a jejich možného využití a úprav organizace
stání lodí a plovoucích zařízení.
Městský správce nábřeží bude při tvorbě scénáře úzce spolupracovat s Kanceláří veřejného prostoru
IPR Praha s cílem naplňování Koncepce a (na základě Memoranda o spolupráci) s Povodím Vltavy a Státní
plavební správou.
Dále je nutné vytvořit v rámci hl. m. Prahy legislativní rámec Scénáře užívání nábřeží tak, aby mohl být
adekvátně naplňován například formou usnesení Rady hl. m. Prahy nebo městskou vyhláškou.
Ze Scénáře užívání nábřeží bude vycházet:
•

výběr nájemců prostor v nábřežních zdech,

•

výběr provozovatelů a služeb osobních lodí a plovoucích zařízení,

•

koordinace všech druhů pravidelných, jednorázových, krátkodobých a dlouhodobých akcí na nábřežích,

•

rozhodnutí o některých fyzických a stavebních zásazích na nábřežích.
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Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení
Nedílnou součásti Scénáře užívání nábřeží bude dokument Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení, který
bude zajištěn městským správcem a formulován na základě kapitoly 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy
v centru města. Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení bude obsahovat definici přesných poloh a typů stání.

Harmonogram
Součástí Scénáře užívání nábřeží bude Harmonogram využití nábřeží, který bude správce průběžně
aktualizovat, spravovat a adekvátně transparentně prezentovat – bude např. dostupný na webovém rozhraní
města. Cílem tohoto řešení je eliminace termínových kolizí mezi jednotlivými záměry v průběhu celého roku,
ale především v rámci hlavní letní sezóny. Pravidelné akce (např. farmářské trhy) a akce s historickou tradicí
vázanou na místo (např. Primátorky) budou do harmonogramu zaneseny na začátku programového období
(min. 1 rok). Tyto akce nebude možné zrušit nebo přesunout (časově i fyzicky) bez souhlasu obou stran. Akce
schvalované v průběhu programovacího období nebudou moci omezit akce, které již budou v harmonogramu
zaneseny. Jedinou možností přesunutí bude v tomto ohledu vzájemná dohoda mezi nájemcem již registrovaným
v Harmonogramu, potenciálním nájemcem a Městským správcem nábřeží.
Jednorázové akce budou umísťovány výhradně na ta nábřeží, která charakterem ve scénáři odpovídají
charakteru akce.

Informační systém a identita nábřeží
Harmonogram by měl být zveřejňován na informačním portálu a na sociálních sítích bez poplatku
organizátorů akcí.
Pro potřeby informování veřejnosti o akcích a nabídce na nábřeží jako celku by měla být umístěna
informační zařízení na vytipovaných místech na nábřeží nebo na servisních pontonech. Inzerce na těchto
zařízeních bude muset být registrována a bude zpoplatněna. Výjimku tvoří kulturní, neziskové, veřejně
prospěšné akce, dobročinné akce, akce pořádané ve spolupráci s městem a informace podporující městskou
infrastrukturu (informační systém pravidelných lodních linek).

Reklama a reklamní zařízení
Městský správce nábřeží bude dohlížet také nad umísťováním reklamy a reklamních zařízení na nábřežích.
Případné reklamní cedule, bannery a nabídka služeb budou umístěny výhradně na nástupních pontonech
v předepsaném formátu, velikosti a umístění. Sjednocení označení jednotlivých provozovatelů a jejich
nabídky výrazně přispěje ke kultivaci náplavek.
Bannery, cedule a další reklamní zařízení nebudou umísťovány na nábřežních zdech, na plochách
náplavek, na úvazech lodí, ochranných konstrukcích a zábradlích. (Tématu regulace reklamy se věnuje
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, který zpracovává KVP IPR.)
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Pronájem
V otázce komerčních aktivit je nutné přistupovat k jednotlivým náplavkám diferencovaně. Vznik vhodných
komerčních aktivit (jak na pevnině, tak i na vodní hladině) je třeba podpořit na místech, kde je potřebné
jejich oživení (např. Hořejší nábřeží) nebo jsou jen jednostranně zaměřené (např. Dvořákovo nábřeží).
Na fungujících místech (např. Rašínovo nábřeží), kde dochází k přetlaku zájmu o provozování aktivit, je
potřebné existující využití spíše koordinovat, aby nedocházelo k provozním a organizačním kolizím.
Na nábřežích s reprezentativním charakterem (viz odstavec Promenádní nábřeží) je naopak potřebné
komerční akce omezovat. Umísťování komerčních aktivit nemá primárně za cíl generovat příjmy, ale posílit
charakter a oživení nedostatečně využívaných veřejných prostorů, vhodná je pouze taková náplň, která
slouží primární funkci veřejného prostranství, zejména relaxaci a pobytu, která vychází z charakteru místa
a která prostor obohacuje, nikoliv pouze „vytěžuje“.
Pronájem bude provádět město prostřednictvím Městského správce nábřeží, který bude přímým, jasným
a transparentním partnerem veřejnosti.
Rozsah území a prostor spadajících do gesce tohoto subjektu je zapotřebí postupně upravovat v návaznosti
na zpřístupňování jednotlivých úseků břehů řeky a jejich úpravu na funkční veřejný prostor. V první fázi
by v gesci Městského správce nábřeží měly být přinejmenším všechny přístupné náplavky a úseky břehů
vhodných ke stání a zastavování lodí.

Způsob uzavírání pronájmů
V první řadě je zapotřebí umožnit stabilizaci nájemních vztahů tradičním nájemcům, aktérům
a provozovatelům na jednotlivých náplavkách, kteří již dnes provozují aktivity v místě kultivovaným
způsobem a kteří se pozitivně zasloužili o oživení místa. Většina stávajících nájemců a aktérů v území svojí
aktivitou utvářeli a definovali charakter náplavek, díky kterému se tyto prostory staly atraktivními pro
návštěvníky a uživatele. Jsme přesvědčeni, že tato hodnota má významnou váhu v rozhodování o výběru
budoucích nájemců a měla by být výrazně zohledněna.
Výběru nových subjektů budou předcházet výběrová řízení, jejichž podmínky z hlediska náplně
a charakteru pronájmu budou stanovovány na základě závěrů Koncepce pražských břehů, které budou
převedeny do Scénáře užívání nábřeží a Pravidel stání lodí a plovoucích zařízení.
Městský správce nábřeží bude formou jednotlivých výběrových řízení na konkrétní místa pronájmu hledat
provozovatele konkrétních aktivit. Hodnotící kritéria pro výběr záměru na konkrétní místo budou vycházet
ze souladu s uvedenými dokumenty.
Konečný nájemce musí být vybrán na základě tématu a kvality náplně, nikoliv na základě výše nabízeného
nájmu. Diferenciace výše nájmu pro jednotlivá dílčí místa by měla být stanovena předem a transparentně
dostupná.
Tento způsob výběrových řízení bude uplatněn zejména na „atraktivních“ úsecích náplavek, kde vzniká
přetlak zájemců o pronájmy. Naopak v odlehlejších oblastech, jejichž oživení je obtížné, lze postupovat
obráceným způsobem, tedy reagováním na přímé nabídky nájemců. I tyto nabídky však musí být
vyhodnocovány z hlediska souladu s Koncepcí pražských břehů.

Pronájem ploch na nábřežích, prostor v nábřežních zdech
a kotvících stání
Kontinuita a stabilita podmínek pro využívání území je nezbytným předpokladem pro jeho optimální rozvoj
a pro úspěšné zapojení pražských břehů jako významných veřejných prostranství do života města a jeho
obyvatel.
Nájemní smlouvy by měly tuto skutečnost reflektovat a poskytnout dostatečný prostor pro iniciační
potenciál nájemců a jejich participaci při rozvoji života na nábřeží. Smlouvy by proto měly být uzavírány
na delší časové období.
Časové období, na které bude smlouva uzavřena, je závislá na konkrétní dohodě s nájemcem. Délka
smlouvy by měla umožnit návratnost investic, které nájemce potřebuje na základní realizaci své služby
a dále by mu uměla umožnit stabilitu potřebnou pro individuální vývoj, žádosti o granty apod. Je v zájmu
města vytvořit v prostoru řeky stabilní prostředí, které se do jisté míry reguluje samo a dále zvyšuje kvalitu
a rozšiřuje nabídku svých služeb. Délka smlouvy se může dále prodlužovat i v závislosti na vložených
investicích ze strany nájemce ve prospěch města.
Délka smlouvy by měla být nejméně 2 roky. Maximální možné trvání smlouvy je nutné nastavit dle
jednotlivých záměrů individuálně, na základě výše popsaných principů.
Smluvní podmínky je nutné nastavit tak, aby bylo možné v průběhu trvání smluvního vztahu kontrolovat
a vymáhat kvalitu, charakter služeb a další závazky, jejichž parametry budou nastaveny v rámci uzavírané
smlouvy. K tomu se vztahuje definování podmínek vypovězení smlouvy v případě opakovaného porušení
podmínek smlouvy jedním ze smluvních partnerů.
Tyto podmínky se týkají aktivit provozovaných na březích a také organizace lodní dopravy. Tomuto tématu
(rozmístění a regulace kotvících stání) se Koncepce pražských břehů podrobněji věnuje v kapitole 2.2.3.4
Organizace vodní dopravy v centru města.
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Zakotvení podmínek ve smlouvách o pronájmu
Smlouvy o pronájmu veřejných prostranství by měly standardně a bez výjimky obsahovat následující
údaje:
•

vymezení rozsahu záboru veřejného prostranství formou půdorysu místa,

•

podobu, objem a umístění mobilních i nemobilních objektů dočasného i trvalého charakteru ve vyznačeném
záboru, srozumitelným a ověřitelným způsobem zobrazených a popsaných na zákresech a půdorysných
schématech

•

způsob umístění reklamy a označení provozovny srozumitelným a ověřitelným způsobem zobrazených
a popsaných např. na zákresech do fotografie daného prostoru (Viz Manuál tvorby veřejných prostranství
hl. m. Prahy, KVP IPR)

•

definování závazného způsobu nakládání s odpady

•

možnosti a vyhrazenou dobu pro zásobování

•

způsob možného přístupu vozidlem na náplavky, stanovení režimu a doby parkování pro zásobování

•

definování garancí naplňování programu a služeb, na základě kterého byl nájemce vybrán

•

definování podmínek všech dalších fyzických zásahů v místě, dočasného i trvalého charakteru

•

definování sankcí v případě porušování podmínek smluvního vztahu

Výše uvedená pravidla se budou vztahovat i na smlouvy s provozovateli osobních lodí a dlouhodobě stojících
plovoucích zařízení či mobilních plovoucích zařízení.

Zábor veřejných prostranství
Součásti pronájmu prostoru v nábřežní zdi by měla být i přilehlá plocha na náplavce, která bude jasně
stanovena a vymezená v okótovaném nákresu.
U větších akcí, jako jsou např. trhy, je zábor možný pouze na jedné straně náplavky a přednostně
u nábřežní zdi. Cílem tohoto opatření je zachování jasně definovaného prostupného koridoru, který zajistí
možnost užívání prostoru i jiným skupinám návštěvníků, kteří náplavku chtějí i v době těchto akcí využívat
za jiným účelem. Zábor prostoru trhů musí být rovněž jasně stanoven a plošně vymezen v nákresu.
U větších jednorázových akcí (např. Lodě na vodě) a jiných sportovních, benefičních a veřejných kulturních
akcí musí být taktéž umožněn základní nepřerušený průchod a průjezd v dolní i horní úrovni nábřeží, a to
takovým způsobem, aby nedocházelo k provozním kolizím s ostatními skupinami uživatelů.
Soukromé, uzavřené propagační a komerční akce, kampaně včetně dočasného umísťování reklamních
zařízení, které se přímo neváží na provoz na náplavkách, by neměly být na náplavkách a nábřežích
povolovány.
V jižní části Rašínova nábřeží jsou v současné době pravidelně pořádané farmářské trhy, které jsou v gesci
občanského sdružení. Navrhujeme, aby byla forma tržiště výhledově organizována dle výše popsaného
principu, tzn. v jedné řadě a v rozsahu dle výkresu Charaktery nábřeží, služeb a akcí v jejich prostoru (na konci
této kapitoly). Podmínkou pro realizaci tohoto uspořádání je zabezpečení dostatečné kapacity a rozmístění
elektrických přípojek a vymezení dostatečných kapacit ploch pro zábor.
Uspořádání do jedné řady umožní aktivně využívat hranu nábřeží pro posezení, umístění mobiliáře,
stolků apod. Plocha u hrany nábřeží nebude určena na prodej, umístění stánků nebo reklamních zařízení.
Otevření tržiště a uspořádání do jedné řady pozitivně přispěje ke kvalitě tržiště jako součásti veřejného
prostoru, kdy při jeho pořádání nebudou nadměrně omezovány ostatní aktivity na náplavce.
Tržiště by mělo primárně zabírat plochy jižně a severně od železničního mostu, výjimečně i prostor,
ve kterém je umístěné dnes a který by měl být primárně určen uspořádávání nejrůznějších kulturních
a společenských akcí. Tím se předejde i termínovým kolizím pravidelné akce – tržiště a jednorázových akcí,
ke kterým dnes v tomto prostoru dochází.

Dopravní obsluha
Systém dopravní obsluhy na náplavkách by měl odpovídat režimu pěší zóny se zásobováním v ranních
hodinách.
Možnost návštěvnického parkování na náplavkách bude bez výjimek zrušena. Povolenky na vjezd
do prostoru náplavek budou vydávány provozovatelům na základě charakteru provozu a jeho skutečných
zásobovacích nárocích.
Městský správce nábřeží nebude povinen zabezpečit parkovací stání pro jednotlivé nájemce. Každý
provozovatel osobní lodě by měl mít svá parkovací stání, primárně však na horní úrovni nábřeží. Pouze když
to technické podmínky uličního profilu neumožní, je možné toto místo lokalizovat na spodní úrovni nábřeží.
Počet parkovacích stání na dolní úrovni nábřeží musí být redukován na nevyhnutné provozní minimum
(cca 1–2 stání na provozovatele). Přesný počet parkovacích stání a režim vjezdu bude stanoven v nájemní
smlouvě.
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Nájemci prostorů v nábřežních zdech a dlouhodobě kotvících plovoucích zařízení budou mít povolen vjezd
pro zásobování ve vybraných hodinách, které nebudou v kolizi s provozem na jednotlivých úsecích (např.
ranním vyjížděním lodí či večerní špičkou u občerstvovacích zařízení a kaváren).
V čase konání trhů bude parkování zásobování povoleno ve vymezeném prostoru. U jednorázových akcí
je možné obdobným způsobem povolit nezbytný počet parkovacích stání.

Investice

Na náplavkách v centru města předpokládáme, v porovnání s investicemi na březích mimo centrum města,
investice především menšího rozsahu, jejichž cílem bude v obecné rovině rekultivace nábřeží a náplavek,
propojení horní a dolní úrovně nábřeží, zásahy spojené s mobilitou, prostupností a průjezdnosti nábřeží
(zejména pro cyklisty), řešení městského mobiliáře, dobudování potřebných sítí technické infrastruktury,
investice do adekvátního osvětlení prostoru, stavebně-technického stavu nábřežních zdí apod.
Potřebné fyzické zásahy související s mobilitou a s úpravami dopravních režimů jsou popsány
v kapitole 2.2.3.3 Mobilita v centru města.
Za účelem zachování jednotného urbanistického a architektonického charakteru celoměstsky významného
prostoru náplavek a nábřeží je žádoucí, aby veškeré trvalé stavební zásahy byly prováděny v rámci
investičních aktivit města, nikoliv v režii nájemců. Záměry na nábřežích by měly být vždy zpracovány
architektem s odpovídajícími referencemi.
Město by mělo postupně investovat do veškerých stavebních úprav jednotlivých prostorů nábřeží (přístupy,
povrchy, osvětlení, technickou infrastrukturu) včetně základních stavebních a technických interiérových
úprav stávajících prostor v nábřežních zdech. Tyto prostory by měly být, dle Scénáře užívání nábřeží,
připraveny jako víceúčelové funkční jednotky a teprve následně poskytovány jako předmět pronájmu.
Zároveň by město mělo investovat do základního městského mobiliáře (lavičky, lehátka, stoly, odpadkové
koše apod.) a spravovat ho, vytvářet základní a nutnou vybavenost prostoru pro jeho adekvátní pobytové
a rekreační využívání. Dalším předpokladem pro zajištění kvalitního pobytového prostředí je dobudování
sítě sanitárních zařízení, které není možné nadále realizovat současnou formou v podobě mobilních toalet.
Námět nábřežní lavice, umístění sociálních zařízení na náplavkách a sběrných míst na odpad je rozpracováno
v námětu KVP, viz kapitoly 3.1.4 Studie Pražské nábřežní lavice a 3.1.5 Sociální zařízení na nábřeží.
Koncepčně je nutné řešit svoz odpadu. Stávající model mobilních kontejnerů v prostoru náplavek je
vzhledem k atraktivitě prostoru nedůstojný a nedostačující.
Možnost pohotové reakce na potřebu nezbytných úprav po povodních je potřebné zabezpečit např. Akčním
popovodňovým plánem, který bude koordinovat Městský správce nábřeží a na který by měla být v průběhu
roku vytvářena finanční rezerva. Akční plán by měl zabezpečit co nejrychlejší uvedení připojovacích bodů
médií do původního stavu a obnovení systému odpadového hospodářství.
Veškeré objekty umísťované na nábřeží v aktivní záplavové nebo průtočné zóně musí být již v návrhu
konzultovány s příslušnými správci toku. Měly by splňovat základní požadavek na bezpečnost a stabilitu
v případě povodní. Musí tedy být buď transportovatelné (s tím je spojeno nutné zajištění kapacit na převoz
v případě povodně), nebo musí být pevně spojeny s konstrukcí nábřeží a jejich konstrukce musí být dostatečně
odolná proti povodni. Důvodem je především předejít uvolnění objektu nebo jeho části v případě povodně
tak, aby nebyla porušena bezpečnost a ochrana majetku třetích stran.
Zisk města z pronájmů v prostorech náplavek a nábřeží (na pevnině i vodní hladině) by měl být v maximální
možné míře zpětně investován v jednotlivých místech nábřeží. Cílem tohoto řešení je dlouhodobá udržitelnost
kvality prostoru náplavek a nábřeží, jejich celková a systematická kultivace a pravidelná údržba odpovídající
hodnotě místa.

Údržba
Vzhledem k významu městských veřejných prostor musí být břehy řeky, v zájmu dlouhodobé kvality
prostředí, udržovány v čistotě a pořádku. Tento požadavek se týká především nutnosti pravidelných revizí
infrastrukturního vybavení prostorů, údržby městského mobiliáře a osvětlení, stejně jako stanovení celkové
koncepce nakládání s odpady. Musí být jasně definován způsob nakládání s odpady tak, aby nedocházelo
k dnes častým jevům, kdy každý nájemce má před svým místem nevzhledné kontejnery a často nepořádek
v okolí.
Pro zajištění kvality služeb by komplexní služby v oblasti údržby náplavek měly být nadále zajišťovány
jedním subjektem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Městský správce nábřeží bude vykonávat
kontrolu nad dodržováním pořádku zakotveným ve smluvních ujednáních s jednotlivými pronajímateli
a v případě nedodržování smluvních podmínek bude mít kompetence situace adekvátně řešit.
Údržba by měla být primárně financována z výnosů z pronájmů prostor na náplavkách vč. příjmů
za kotvení lodí v daných místech.
Jako doplňkový model je možné vytvořit spolupráci s nájemci v oblasti zajišťování údržby a úklidu.
Na základě smluvní spolupráce je například možné definovat investici do revitalizace prostoru ze strany
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města podmíněnou závazkem správy a údržby ze strany nájemce (viz kapitola 2.1.7 Organizace a správa
obecně).
S cílem zvýšení vizuální atraktivity náplavek je nutné častěji strojově čistit povrch náplavek a pravidelně
odvážet odpad ze sběrných míst a nádob. Pro sběr a odvoz odpadu budou využívány i speciální servisní
pontony, které jsou popsány v 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města - Speciální servisní pontony.
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Návrh scénáře užívání nábřeží
Návrh scénáře v této kapitole není vyčerpávajícím dokumentem, ale popsáním principů, které by měly být
sledovány ve spolupráci s aktéry. Jak je již zmíněno na začátku této kapitoly, spolupráce města a soukromého
sektoru za účelem utváření společné vize musí být zakotvena v marketingové strategii, která bude využívat
více nástrojů komunikace a podpory rozvoje a jejíž součástí bude kompletní Scénář užívání nábřeží
vypracovaný na základě Koncepce Městským správcem nábřeží.
Městská nábřeží rozdělujeme na 5 základních typů, které se od sebe liší významem v hierarchii veřejných
prostranství, atmosférou a geniem loci místa, potenciálem a uzpůsobením fyzického prostředí pro různé
typy akcí, typem uživatelů a návštěvníků atd. Tento scénář by měl být jednotný jak pro akce na veřejných
prostranstvích, tak na lodích, plovoucích zařízeních a v pronajímatelných prostorách („kobkách“).
Výčet scénářů je schematický a nemůže zachytit jedinečnost každého místa. Dnešní situace je však natolik
kritická, že první kroky v území by měly být učiněny co nejdříve.
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Promenádní nábřeží
Kosárkovo nábřeží
Klárov
Malostranské nábřeží
Masarykovo nábřeží
Smetanovo nábřeží
Křížovnické náměstí
Alšovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží (horní úroveň)
Nábřeží Ludvíka Svobody (horní úroveň)
Střelecký ostrov sever
Slovanský ostrov
Atmosféra
•

reprezentativní (reprezentuje město i stát)

•

předprostory významných budov (ministerstva, nemocnice, kláštery, kulturní a církevní instituce, vysoké
školy, Úřad vlády, historické budovy mlýnů apod.)

•

vizuální kontakt s charakteristickou dominantou Hradčan, s nábřežím Starého Města a Malé Strany

Uživatelé
•

obyvatelé celé Prahy

•

lokální obyvatelé prostoru navazujících lokalit

•

návštěvníci města (pohybují se v centru města často pěšky, neznají město)

Fyzické prostředí
•

uzpůsobené především pro pěší pohyb, promenády, korzování, výhledy, posezení

•

kvalitní vybavenost mobiliářem a informační systém

Vhodné užití
•

krátkodobá akce

•

veřejné kulturní akce

•

benefiční akce

•

akce reprezentující stát nebo městské části a jejich instituce

Nevhodfné užití
•

střednědobé akce

•

dlouhodobé akce

•

pravidelné akce

•

dlouhodobý pronájem veřejných prostranství

•

soukromé akce, uzavřené akce

•

propagační akce, kampaně

Příklady specifických akcí
•

žádné
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Městské nábřeží
Rašínovo nábřeží
Hořejší nábřeží sever
Janáčkovo nábřeží
Atmosféra
•

každodenní život města

•

civilní veřejný prostor

Uživatelé
•

obyvatelé celé Prahy

•

lokální obyvatelé prostoru navazujících lokalit

•

návštěvníci města (pohybují se v centru města často pěšky, neznají město)

Fyzické prostředí
uzpůsobené pro:
•

pobyt a relaxaci

•

pohyb na kole

•

pravidelné a jednorázové akce

•

provázanost na navazující strukturu města

•

veřejná doprava

•

kvalitní městský mobiliář

VHODNÉ UŽITÍ
•

krátkodobé akce

•

pravidelné akce

•

veřejné kulturní akce pořádané především provozovateli služeb v prostorách nábřežních zdí a na plovoucích
zařízeních

•

benefiční akce

•

pravidelné akce s historickou tradicí (např. Primátorky)

•

městské trhy

Provoz v nábřežních zdech
•

gastronomie

•

kultura

•

sociální zázemí

NEVHODNÉ UŽITÍ
•

střednědobé akce

•

dlouhodobé akce

•

soukromé akce, uzavřené akce

•

propagační akce, kampaň

•

ostatní komerce, obchody

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH AKCÍ
•

Rašínovo nábřeží – např.: farmářské trhy, Primátorky, umělecké expozice a instalace
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Přístavní nábřeží
Smíchovská náplavka
Dvořákovo nábřeží (dolní úroveň)
Nábřeží Edvarda Beneše (dolní úroveň)
Atmosféra
•

život přístavu v historickém kontextu města

•

lodní doprava

•

sport, rybaření

Uživatelé
•

návštěvníci města (pohybují se v centru města často pěšky, neznají město)

•

obyvatelé Prahy

•

lokální obyvatelé prostoru navazujících lokalit

Fyzické prostředí
•

odpovídající provozu přístavu: mola, úvazy, vybavenost na molech

•

vybavenost restaurací, trhů

•

kvalitní vybavení mobiliářem

Vhodné užití
•

krátkodobé akce

•

pravidelné akce

•

sportovní akce, akce s tematikou lodí

•

experimentální akce

•

farmářské trhy

Provoz v nábřežních zdech
•

gastronomie

•

sociální zázemí

•

servisní prostory pro provoz přístavu

•

komerční i neziskové aktivity s tematikou lodí, vodních sportů apod.

Povolení s podmínkami
•

střednědobá akce

•

veřejné kulturní akce pořádané především provozovateli služeb v prostorách nábřežních zdí a na plovoucích
zařízeních

•

benefiční akce

•

propagační akce, kampaně

Nevhodné užití
•

dlouhodobé akce

•

soukromé akce, uzavřené akce

Příklady specifických akcí
•

Dvořákovo nábřeží - Red Bull Letecký den

•

Hořejší nábřeží sever – Lodě na vodě
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Sportovní nábřeží
Hořejší nábřeží jih
Dětský ostrov
Střelecký ostrov jih
Atmosféra
•

specifický druh městského nábřeží

•

sport, relaxace

•

multigenerační prostředí

Uživatelé
•

lokální (znají město, chodí sem pravidelně)

•

obyvatelé různých věkových kategorií

Fyzické prostředí
•

převážně parkově upravené prostředí

•

bezpečné pro děti a mládež všech věkových kategorií, starší a handicapované občany

•

úpravy vhodné pro lidi ve vyšším věku

•

bezbariérový přístup

•

kvalitní vybavení mobiliářem

Vhodné užití
•

pravidelné akce

•

krátkodobé akce

•

sportovní akce

•

zážitkové akce pro děti a mládež

•

edukativní akce pro děti a mládež

•

akce lokálních škol, zájmových organizací, kroužků…

•

veřejné kulturní akce pořádané především provozovateli služeb v prostorách nábřežních zdí a na plovoucích
zařízeních

Provoz v nábřežních zdech
•

klubovny (se zaměřením na sport, ale i na kulturu a společenské aktivity)

•

komunitní centra

•

gastronomie

•

sociální zázemí

•

provoz městské mariny

Podmíněčně vhodné užití
•

střednědobé akce

•

benefiční akce

Nevhodné užití
•

dlouhodobé akce

•

propagační akce, kampaně

•

soukromé akce, uzavřené akce

Příklady specifických akcí
•

Střelecký ostrov, Dětský ostrov - United Islands
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Nábřeží v pohybu
Nábřeží Edvarda Beneše (horní úroveň)
Atmosféra
•

město v pohybu

•

vzhledem k prostorovým limitům pravděpodobně bez organizovaných akcí na nábřeží

Uživatelé
•

nábřeží pro pohyb všeho druhu: pěší, cyklisté, cestující veřejnou dopravou, lodní doprava

•

obyvatelé celé Prahy (většinou tranzit)

•

návštěvníci města (často přijíždí autobusovou dopravou)

•

lokální (znají město, projíždí tady pravidelně)

Fyzické prostředí
•

uzpůsobené pro všechny druhy pohybu

•

prostupnost v podélném a příčném směru

•

bez výrazných kolizních uzlů (především paty mostů) – bezpečné a kultivované místo

•

místa zastavení, kontakt s vodou

Podpora
•

úpravy fyzického prostředí, které zvýší kvalitu prostředí a pohybu po nábřeží

•

odstranění kolizních bodů

•

aktivace přístavu na spodní úrovni nábřeží („železné nábřeží“)

Nevhodné užití
•

akce, které omezí svým záborem pohyb po nábřeží

Příklady specifických akcí
•

žádné
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Charaktery nábřeží,
služeb a akcí v jejich
prostoru
charakter využití nábřeží
„promenádní charakter nábřeží“
„městský charakter nábřeží“
„přístavní charakter nábřeží“
„sportovní charakter nábřeží“
„komunikační charakter nábřeží“
pronajímatelné prostory („kobky“)

charakter služeb a akcí
na nábřežích
trhy
benefiční akce
veřejné kulturní akce
gastronomie a občerstvení
kavárna
sportovní akce

$

propagační akce, kampaně
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Mobilita v centru města
Současný stav a vývoj
Na přelomu 19. a 20. století došlo k výrazné změně způsobu života spojené s možností rychlejšího
a komfortnějšího pohybu. Rozvoj individuální automobilové dopravy vyvolal nové nároky na šířku
uličního prostoru a ovlivnil významným způsobem podobu města. Nábřeží se postupně stalo nejpřímějším
a nejrychlejším koridorem pro všechny druhy pohybu. Současně docházelo ke zmnožování příčných vazeb,
celkem vzniklo sedm mostů, z toho pět uzpůsobených pro tramvajový provoz, které dopomohly efektivitě
veřejné dopravy v centru. V současné době lze hovořit, vzhledem k existenci vhodnějších a rychlejších
alternativ vně historického jádra Prahy, o předimenzování automobilové dopravní sítě bezprostředně
přiléhající k břehům řeky. Výrazné stavební zásahy do prostorové formy nábřeží již nejsou možné.

Specifika dopravního provozu v centru
Obecné principy mobility, které se týkají celého města, jsou obsaženy v kapitole 2.1.3 Přístupnost a prostupnost
břehů; obecné principy mobility podél řeky.
Struktura a dimenze komunikačních prostorů je v rámci centra města jasně definovaná. Při uplatňování
koncepce koexistence jednotlivých způsobů dopravy musí docházet především k úpravám stávajích uličních
profilů, se kterými jsou dále spojené otázky organizačních úprav v podobě nestavebních zásahů. Ve smyslu
užívání nábřeží řeky v centru, která jsou Koncepcí chápána jako veřejná prostranství s nadregionálním
a celoměstským významem, musí docházet k vyvažování negativních vlivů individuální automobilové
dopravy. Z hlediska posilování užívání nábřeží pro pobytové a rekreační aktivity tak musí být zmnožovány
především příčné vazby mezi prostorem řeky a širší strukturou centra města zejména na nábřežích
s promenádním charakterem. Příčné vazby jsou často pro účely spojení s nábřežní hranou, případně
s náplavkou nedostatečné. Musí být zajištěna bezpečná a logická možnost překročení podélných komunikací,
které nesmí v území vytvářet bariéru zamezující pěší dostupnosti nábřeží řeky.
Problematickým místem zejména z hlediska kontinuální prostupnosti jsou předpolí mostů, na kterých často
dochází k omezení nebo úplnému přerušení podélné vazby vlivem uspořádání uličního profilu. Optimalizace
předpolí mostů je tedy prioritním tématem, kterému by měla být věnována pozornost jako přirozeným
uzlovým komunikačním bodům v území. Cílem musí být snaha o rozšíření počtu alternativ a kvality pohybu
v těchto uzlových bodech. Dalšími místy, ve kterých je přerušena kontinuální prostupnost, jsou pozemky
v soukromém vlastnictví, které jsou předmětem nájemních smluv, nebo místa dočasných záborů. Břehy řeky
jsou koncepcí vnímány jako významná veřejná prostranství, která by měla umožnit využití všemi skupinami
bez omezení. Zřízení elementární prostup nosti podél řeky je pak předmětem dohody zúčastněných stran (viz
kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru).
O maximální míře zpřístupnění a propojení nelze paušálně hovořit u ostrovů, neboť jedním z cílů Koncepce
je pečovat o genia loci specifických území. Ostrovy jsou často charakteristické právě tím, že mají pouze malý
počet přístupů. V takových případech jde zejména o kultivaci stávajících přístupů, bezbariérovost a řešení
způsobu pohybu na ostrově.

Význam náplavek v dopravním systému centra města
Náplavky v centru historicky vznikaly především pro utilitární účely (zásobování, nákladní lodní doprava,
voroplavba). Se ztrátou významu a intenzity těchto činností dochází k postupné transformaci náplavek
na rekreační využití. Dokonce lze konstatovat, že nový charakter náplavek a dalších takto transformovaných
míst v uživatelích města probudil ve větší míře mnohé rekreační záliby (pobyt u řeky, jízda na kole, segway,
in-line bruslení). Vzhledem k faktu, že jsou v současnosti některá místa náplavek rekreačně přetížená, je
nyní zapotřebí rozložit tuto zátěž mezi jednotlivými nábřežími s ohledem na typ pohybu. Náplavka jako
bezprostřední prostor u řeky by měla, v souladu s kapitolou 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné
principy mobility podél řeky, představovat klidný chráněný promenádní koridor pro pěší a pobytové prostředí.
Náplavku je tedy nutné vnímat jako prostor s pouze omezenou možností vjezdu automobilů pro zásobování,
potažmo parkování a jízdy na kole. Omezení pohybu na kole na náplavkách by neměla být restriktivní.
Úkolem je zejména zvýšit atraktivitu průjezdu na kole po horní úrovni nábřeží. Automobilová doprava by
měla být z náplavek zcela vyloučena. To může být vyváženo například zlepšením dostupnosti od stanic
a zastávek kolejové veřejné dopravy, které zmírní tlak automobilového provozu na plochy pro parkování
v blízkosti řeky.
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Navrhované kontinuální celky nábřeží
Koncepce se v centru mimo jiné zabývá stmelováním stávajících úseků dolní úrovně nábřeží do souvislejších
celků, u kterých pak není devalvována hodnota přirozeného přerušení kontinuity historickými objekty nad
vodou (viz kapitola 2.1.3 Přístupnost a prostupnost břehů; obecné principy mobility podél řeky). Mezi přirozená
přerušení v centru patří:
•

Malostranská vodárna

•

Sovovy mlýny

•

Lichtenštejnský palác

•

Čertovka

•

Občanská plovárna

•

Domek u Rudolfovy štoly

•

Mánes (mlýn)

•

Novotného lávka (mlýny)

•

Klášter křižovníků

Kontinuální bezmotorová trasa v dolní úrovni v úseku Čertovka (nejužší ulička) - domek u Rudolfovy
štoly
V severní části levého břehu de facto neexistuje podélná kontinuální bezmotorová trasa. V úseku severně
od Malé Strany není důvod k celkové neprůchodnosti nábřeží nebo pouze lokálnímu přístupu k vodě.
Naopak je vhodné realizovat dolní úroveň, která může začínat v místě intezivního turistického ruchu a svojí
kontinuitou a atraktivitou okolí iniciovat pohyb a pobyt dále na sever, například až k domku u Rudolfovy
štoly. Cílem není realizace robustní kamenné náplavky po vzoru konce 19. století, ale pouze jemné úpravy,
propojení a optimalizace stávající potřebné infrastruktury. Z jihu jde zejména o zpřístupnění cihelné
náplavky od nejužší uličky v Praze, ale především o realizaci podchodu pod Mánesovým mostem. Možnost
zprostupnění dolní úrovně před nebo za Občanskou plovárnou je vázána na smluvní vztahy s nájemcem
plovárny a závisí na vzájemné dohodě zúčastněných stran. Severně od areálu Občanské plovárny může trasa
navázat na horní úroveň u kaple sv. Máří Magdalény, ale také může být propojena s „železným“ nábřežím
Edvarda Beneše jeho protažením pod Čechovým mostem.
Úseky dalších kontinuálních tras se až na výjimky nepotýkají s nepřirozenými překážkami a jsou řešeny
v konkrétních úsecích centra (viz kapitola 2.2.3.6 popis jednotlivých úseků nábřeží v centru města/Levý břeh,
Pravý břeh).

Cyklotrasa a1, a2
Specifickým rysem cyklotras v centru je zejména nutnost jejich vedení ve sdíleném prostoru společně
s ostatními druhy pohybu. Význam těchto tras je v centru řádově vyšší než v ostatních úsecích řeky.
Prostupnost centra je totiž v důsledku husté struktury zástavby velmi omezena a řeka představuje jasný,
jednoznačný, mentální koridor, nejpřímější severojižní trasu. Síla tohoto motivu má dopad i na vazby
kolmé. Principy řešení a úprav páteřních cyklotras v okolí řeky jsou definovány v kapitole 2.1.3 Prostupnost
a přístupnost břehů; obecné principy mobility.

Bezmotorová mobilita v centru
Vltavská
• Nové dopravní řešení celé oblasti Vltavské koncipované s ohledem na budoucí významnou městskou třídu
nahrazující automobilovou magistrálu.
•

S ohledem na návaznost stanice metra na nábřeží, napojení na budoucí optimalizovanou zastávku
městské železnice a „městské“ řešení předpolí mostu.

Nábřeží Edvarda Beneše a Kapitána Jaroše
•

Stavební zajištění bezpečného bezbariérového přecházení na začátcích a na koncích ramp pod Čechovým
a Štefánikovým mostem a zklidnění průjezdu vozidel.

•

V místě podchodu Čechova a Štefánikova mostu zajistit bezpečný a komfortní průchod přerozdělením
současné komunikace pomocí lokálního přerušení parkovacího pásu autobusů, optimálně též v rámci
prověření promenády podél vody.

•

V úseku mezi Kosárkovým nábřežím a Čechovým mostem zřízením promenády mezi budovou bývalé
Občanské plovárny a řekou;

•

V úseku od Rudolfovy štoly dále po proudu řeky doplněním cesty podél nábřežní zdi, resp. na úpatí svahu.

•

Chodník v dolní úrovni nábřeží vést mezi nábřežní zdí a domkem u Rudolfovy štoly.

•

Zkvalitnit přístup k řece od Strossmayerova náměstí, úprava dláždění, protažení až k dolní části nábřeží.

•

Spodní úroveň nábřeží Edvarda Beneše zakončit rampou k Občanské plovárně.

•

Zachovat možnost průjezdu ve vozovce s možností míjení jízdních kol ostatními vozidly, v případě ramp
vhodné rozšíření jízdního pruhu na úkor šířky parkovacího pásu.
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Pro páteřní cyklotrasu A 1 prověřit možnost kontinuálního průjezdu bez přímého kontaktu s automobilovou
dopravou, ve sdíleném prostoru s chodci v rámci promenády.

Kosárkovo nábřeží
•

Otevřít prostor současné komunikace pro volný pěší pohyb a odpočinek při zachování obousměrného
průjezdu pro jízdní kola, zrušit parkování na jižní straně komunikace podél vody (případně prověřit
vyloučení motorové dopravy mezi garážemi Úřadu vlády ČR a ulicí U Plovárny.

•

Zajistit bezpečné přímé pěší a cyklistické napojení do Letenských sadů z Kosárkova nábřeží v místě
současného nebezpečného přechodu pro chodce, zklidnit vjezd na Kosárkovo nábřeží pomocí zvýšené
vozovky a rozšíření chodníků na nároží.

•

Pod Kosárkovým nábřežím umožnit přístup k řece, v úseku u Občanské plovárny prověřit možné napojení
veřejně přístupnou promenádou.

•

Rozšířit nástupní ostrůvky tramvajových zastávek Malostranská na úkor vozovky a zlepšit přístup
od veřejné dopravy k řece včetně zkrácení přecházení při zachování šířky vozovky umožňující vzájemné
míjení jízdních kol a ostatních vozidel.

•

Úzké hrdlo chodníku v křižovatce za Úřadem vlády, do kterého jsou svedeny všechny cesty podél levého
břehu, je spolu s nepřehledným místem přecházení značně uživatelsky nebezpečné.

•

Využití uličního profilu Kosárkova nábřeží nepodporuje kvalitní průchod místem. Uliční prostor nábřeží
je v současném stavu bez vazby na řeku, parkování vozidel Úřadu vlády po obou stranách vozovky
omezuje kvalitní průchod a průjezd cyklistů. Zcela nevhodné je vymístění pěších z nábřeží do prostoru
mezi plotem zahrady Úřadu vlády a stávajícím živým plotem.

•

Propojit v ulici Chotkova bezbariérový chodník.

•

Přístup Myší dírou kultivovat jako jeden z hlavních přístupů k nábřeží ze směru Dejvice–Bubeneč.

•

Zřízení bezbariérové promenády pod Mánesovým mostem od Kosárkova nábřeží přes park do ulice
U Lužického semináře (včetně zajištění chráněného průjezdu cyklotrasy A 1).

•

Potenciál v realizování pěšího propojení při břehu řeky. Místo v současnosti nevhodně využívané zahradní
restaurací znemožňující pěší průchod. Místo poskytuje jedinečný výhled na kanál Čertovky.

Kampa
•

Zachování volného pohybu pěšky i na kole ve sdíleném prostoru.

•

Zpřístupnění náplavky pod mostem Legií a dostavba schodiště na Janáčkovo nábřeží před plavební
komorou (průjezd po cyklotrase A 1 legalizovat obousměrný provoz jízdních kol v Šeříkové ulici).

•

Prodloužení nábřeží Kampy pod Karlovým mostem až k ústí Čertovky. Úpravy spočívají v nutnosti
odstranit nevhodné oplocení, nutné řešit optimalizaci návaznosti dětského hřiště Prahy 1 v závislosti
na navazující promenádu.

•

Zkvalitnit a navázat nábřežní chodník u parku Kampa, vytvoření nového zábradlí. Příležitost v realizaci
promenády při nábřežní straně Sovových mlýnů a propojení obou částí nábřeží Kampy.

•

Revitalizace chodníků obou nábřežních úrovní a existujících stavebních objektů. Mlatová cesta podél
břehu po náplavce je značně zanedbávaná a není ani předmětem plánované rekultivace parku.

Janáčkovo nábřeží
•

Realizovat propojení pod mostem Legií využitím stávající plochy náplavky a dále navázat novou rampou
na chodník při Janáčkově nábřeží.

•

Optimalizovat bezbariérovou trasu ulicí Šeříková, která zajišťuje kontinuální bezbariérový průchod podél
řeky.

•

Realizace přechodu přes předpolí mostu Legií.

•

Revitalizace promenádního charakteru Janáčková nábřeží spočívající v pročištění náletové zeleně
omezující výhledy.

Hořejší nábřeží
•

Vytvořit komfortní a bezpečné městské promenádní propojení náplavky a Janáčkova nábřeží přerozdělením
profilu současné komunikace v podjezdu Jiráskova mostu a navazujících úseků.

•

Zrušení části podélného parkování při východní straně vozovky, rozšíření chodníku a zajištění
obousměrného provozu jízdních kol mezi náplavkou a cyklistickými pruhy na Janáčkově nábřeží a v ulici
Zborovská.

•

Náplavka i horní úroveň nábřeží s navazujícími parkovými plochami by měly fungovat jako sdílený
prostor, a to nejen pro pěší i cyklistický pohyb, ale i pobytové a další veřejně přístupné aktivity.
V závislosti na denní a roční době lze předpokládat proměny významu jednotlivých způsobů využití .
Páteřní pravobřežní cyklotrasa A 1 prochází v celém úseku podél řeky v dolní úrovni náplavky.

•

V rámci uličního profilu Hořejšího nábřeží je zejména žádoucí doplnit příčné vazby pro přecházení
a případně pro přejíždění na kole v oblasti křižovatek s bočními ulicemi tam, kde tato propojení
v současnosti chybí; z hlediska cyklistické dopravy je žádoucí zachování současných cyklistických pruhů
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a doplnění návazných integračních opatření směrem do centra, resp. obdobně v ulici Svornosti ve směru
z centra.
•

Potřebná je revitalizace jižního a doplnění severního pěšího a cyklistického propojení dolní úrovně řeky
s rampami železničního mostu a ulicí U železničního mostu.

Dvořákovo nábřeží a nábřeží Na Františku
•

Prostor náplavky by měl fungovat jako sdílený, a to nejen pro pěší i cyklistický pohyb, ale i pobytové
a další veřejně přístupné aktivity. V závislosti na denní a roční době lze předpokládat proměny významu
jednotlivých způsobů využití.

•

Potřeba předláždit chybějící úsek mezi Čechovým mostem a vyústěním rampy na Alšově nábřeží.

•

Předlažba současného pásu – viz Rašínovo nábřeží.

•

Horní úroveň nábřeží by měla fungovat jako významná městská ulice, tj. umožňovat komfortní chůzi
na obou chodnících i bezpečný a plynulý průjezd jízdních kol a ostatních vozidel. Potřebné je prověřit
změnu současného základního nenormového čtyřpruhového uspořádání na dva běžné jízdní pruhy
a dva cyklistické pruhy, s možností snadného řešení přecházení s využitím dělicích ostrůvků a změnou
uspořádání v oblasti řazení.

•

Přestavba křižovatky na rozhraní Alšova a Dvořákova nábřeží, která zvýší bezpečnost a komfort chůze
např. rozšířením nároží, zvýšením plochy vjezdu na náplavky a Alšovo nábřeží, zkrácením délky přechodu
pro chodce apod. a umožní legální bezpečný průjezd po páteřní cyklotrase A 2 mezi Alšovým nábřežím
a náplavkou.

•

Vytvoření zvýšeného pásu u obou napojení náplavek pod Štefánikovým mostem místo současných
dočasných úprav dopravním značením, zajištění kontinuálního bezmotorového pohybu.

•

Zajistit možnost bezpečného přecházení přes vozovku Dvořákova nábřeží u napojení ulice Dušní, včetně
rozšíření současného a doplnění chybějícího chodníku v ulici Dušní a zajištění obousměrného provozu
jízdních kol.

•

Zajistit bezpečné pěší a cyklistické propojení mezi ulicí Kozí a náplavkou.

•

Revitalizovat světelně řízenou křižovatku s ulicí Klášterská, zejména významně zkrátit délky přechodů
pro chodce, rozšířit chodník k podjezdu Štefánikova mostu a zajistit legální obousměrný průjezd jízdních
kol mezi náplavkou a Řásnovkou, včetně zobousměrnění Klášterské ulice pro jízdní kola.

•

Doplnit nová, resp. propojit současná schodiště mezi chodníky mostu a náplavkami.

Nábřeží Ludvíka Svobody
•

Zachovat pěší a cyklistické propojení v horní úrovni nábřeží a prověřit možnost předláždění a změny
organizace dopravy na náplavce, průjezdná automobilová doprava mimoúrovňově segregována.

•

Potřebné zejména revitalizovat současné povrchy, prověřit možnosti rozšíření stezky a vymístění
překážek, například sloupů veřejného osvětlení apod.

•

Revitalizovat světelně řízenou křižovatku u Nových Mlýnů, zejména doplnit dělicí ostrůvek u přechodu
pro chodce a zajistit cyklistické propojení stezky a vozovky.

•

Zlepšit propojení stezky a okolní zástavby zejména u Ministerstva dopravy a k Petrskému náměstí (vhodné
upravit prostor nároží ulic Lannova–Barvířská, včetně zajištění legálního cyklistického obousměrného
průjezdu ulicí Barvířská).

Smetanovo nábřeží
•

V současnosti jsou pro chůzi k dispozici chodníky po obou stranách uličního profilu, cyklistický provoz
je přípustný pouze na vozovce. Problematické je především přetížení lokality automobilovou dopravou
zejména ve všední dny, kromě nepříjemného znečištění prostředí i záborem prostoru a zhoršenou možností
přecházení nebo průjezdu veřejné a cyklistické dopravy.

•

V krátkodobém časovém horizontu je potřebné rozšíření chodníkových ploch na úkor vozovky v kriticky
zúžených místech, zejména v oblasti křižovatky s ulicí Karolíny Světlé a Na Zábradlí, dále pak zajištění
snadnějšího přecházení přes vozovky.

•

Nezbytné je prověřit možnosti snížení automobilové zátěže omezením, resp. vyloučení tranzitní
automobilové dopravy alespoň v jednom směru. I bez stavebních úprav by bylo prostředí příjemnější
pro chůzi a umožňovalo by bezpečnější a plynulejší průjezd tramvají i jízdních kol. Pokud by byl v rámci
nového řešení širších dopravních vztahů v centru města umožněn průjezd po pravém nábřeží pouze
ve směru od jihu na sever, je možné zvažovat uvolnění části současné vozovky pro rozšíření promenády
nad nábřežní zdí. V případě ještě výraznější redukce objemu automobilové dopravy je možné zřídit sdílený
prostor v jedné výškové úrovni, obdobně jako na jiných místech v centru Prahy.

Rašínovo nábřeží
•

Prostor náplavky by měl fungovat jako sdílený, a to nejen pro pěší i cyklistický pohyb, ale i pobytové
a další veřejně přístupné aktivity. V závislosti na denní a roční době lze předpokládat proměny významu
jednotlivých způsobů využití (např. v chladnějších měsících, v pracovních dnech ráno a dopoledne
převaha dopravní funkce, naopak třeba v odpoledních a večerních letních dnech jiných, „nedopravních“,
aktivit).
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•

V současnosti je problematická relativně úzká šířka předlážděného pásu zřízeného přednostně pro jízdu
na kole, který je s ohledem na kvalitu ostatních povrchů (kočičí hlavy) atraktivní i pro chůzi: řešením
může být předláždění širšího pásu, který umožní komfortní pohyb souběžně pěšky i na kole.

•

Horní úroveň nábřeží by měla fungovat jako významná městská zklidněná ulice, tj. umožňovat komfortní
chůzi na obou chodnících i bezpečný a plynulý průjezd jízdních kol a ostatních vozidel.

•

Některé úseky chodníků jsou velmi zúžené, zejména v nejexponovanějších částech nad rampami náplavky:
v těchto místech je potřebné prověřit možnosti jejich rozšíření, zejména na úkor vozovky.

•

Významnou, často téměř nepřekonatelnou bariérou chůze je nelegální parkování na chodnících podél
domů: je nezbytné fyzicky zamezit najíždění vozidel na chodník (např. obdobně jako v části Masarykova
nábřeží) a nabídnout možnost krátkodobého zastavení ve vozovce nebo v přilehlých ulicích.

•

Z hlediska bezpečného průjezdu jízdních kol jsou poněkud problematické fyzické pásy oddělující
tramvajovou trať od automobilového provozu, které brání vzájemnému míjení jízdních kol a všech ostatních
dvoustopých vozidel: s ohledem na preferenci veřejné dopravy a přetížení prostoru automobilovou
dopravou je jejich zrušení v současnosti diskutabilní, výhledově však možné.

•

S ohledem na výše uvedené je žádoucí zachovat v úseku mezi Palackého náměstím a Výtoní, resp. Výtoní
a Vyšehradským tunelem možnost legálního průjezdu na kole ve sdíleném prostoru chodníku nad
náplavkou pro pomalejší a méně zkušené uživatelem

Konkrétní náměty potřebných úpravy:
•

Napojení na Masarykovovo nábřeží u Mánesa - zajistit komfortní nástupní prostor na rampu náplavky
ve zvýšené úrovni a bez parkujících vozidel, včetně předlažby celé rampy.

•

V oblasti Palackého náměstí prověřit možnost doplnění schodiště mezi náplavkou a ulicí a přímého
průjezdu jízdních kol mezi Palackého mostem a ulicí Na Moráni.

•

Potřeba komplexního urbanisticko-dopravního řešení Výtoně, včetně zastávky městské a příměstské
železnice, přestupních vazeb veřejné dopravy, průjezdů jízdních kol a propojení cyklotrasy A2 a A23.

•

Bezbariérové propojení pro chůzi a jízdu na kole alespoň jižního pásu na železničním mostě s nábřežím,
případně přímo s ulicí Vnislavova.

•

Úprava světelně signalizované křižovatky se zajištěním obousměrného legálního průjezdu mezi ulicí
Vnislavova a chodníkovou stezkou na nábřeží.

•

Prověřit možnosti rozšíření chodníkových ploch a nástupních ostrůvků u tramvajových zastávek Výtoň.

•

Zahájit podrobnější přípravu záměru prodloužení současné náplavky dále kolem vyšehradské skály a její
napojení na Podolské nábřeží naproti ulici U Podolského sanatoria.
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Vyhodnocení problémů
pěší mobility a určení
potřebných zásahů
mobilita
chybějící propojení mezi břehy
spojení mezi břehy
cesty (cyklo/brusle/pěší)
cesty (pěší)
příčné propojení
dopravní uzly
problémový dopravní uzel
problém lokálního spojení
problémová komunikace
zastávky mhd
P

problémové parkování na náplavkách
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Vyhodnocení problémů
cyklodopravy a návrh
míry zásahů do cestní
sítě
mobilita
neexistující bezbariérové spojení
kolo v intenzivním provozu AD
kolo v běžném provozu AD
kolo na klidné (zklidněné) komunikaci
bezpečná komunikace, pouze
s technickými nedostatky
cyklotrasa bez problémů
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Organizace vodní dopravy
v centru města
Otázka provozování a kotvení lodí a plovoucích zařízení v centru města se z hlediska dosažení shody aktérů
v území ukázalo jako nejobtížnější téma Koncepce.
Hlavním důvodem je stávající kumulace, přetlak a konkurence různých, často protikladných zájmů
v prostoru řeky zejména v oblasti centra, absence vize rozvoje prostoru řeky jako celku definované městem
a od ní se odvíjejících pravidel jeho regulace a absence aktivní podpory území.
Jedním z důvodů je také stávající, dlouhodobě trvající stav organizace provozování a kotvení lodí
a plovoucích zařízení v centru. Systém povolení a majetkoprávních podkladů umožňujících přistávání
a kotvení je neprůhledný, mimo jiné také pro velké množství subjektů, které udělují povolení či vstupují
do majetkoprávních vztahů a jejichž hierarchie není úplně jasná. V současnosti scházejí pro provozování
a kotvení především jasná pravidla. Neexistence pravidel na jedné straně přináší problémy provozovatelům
plavidel a objektů, kteří postrádají stabilitu nutnou pro podnikání, na druhé straně poskytuje v podstatě
živelné podmínky pro podnikání v provozování lodí a plovoucích objektů, kdy jeho dopady na celkovou
kvalitu veřejného prostoru města nejsou žádným způsobem vyhodnocovány a nejsou podkladem pro
povolování. Zejména při povolování trvalého stání lodí a plovoucích zařízení tak dochází k jejich umísťování
i do lokalit, které pro to nejsou z hlediska celkové kvality veřejného prostoru města vhodné a kde negativně
ovlivňují jejich vizuální či pobytové kvality.
Díky této situaci dnešní rozmístění lodí a plovoucích zařízení odpovídá pouze zájmům jejich provozovatelů,
nebylo však současně vyhodnocováno z hlediska vlivu na okolí a často má negativní dopad na celkovou
kvalitu místa, případně neumožňuje jiné využití veřejného prostoru. Řada drobných objektů technického
zázemí provozování lodí a plovoucích zařízení jednotlivých provozovatelů na pozemcích ve vlastnictví města
či státu na základě statusů věcných břemen mohou zakládat právo (různě vykládané) na užívání (veřejného)
prostoru pouze některými provozovateli plavidel a někdy v podstatě „privatizují“ přilehlý veřejný prostor.
Všeobecně panuje shoda, že Vltava je v centru města již provozem lodí a plovoucích zařízení přetížena
a přináší s sebou i negativní jevy, jako je nadměrný ruch, znečištění ovzduší či možné ohrožení při povodni,
vzhledem k počtu plavidel na zdrži Helmovského jezu.
Zároveň je ale zřejmé, že lodě jsou důležitou a přirozenou součástí veřejného prostoru řeky. Navíc je
zapotřebí zmínit, že v uplynulém období někteří z provozovatelů lodí výrazně napomohli oživit náplavky,
o které město v podstatě nejevilo zájem.
Z uvedených důvodů je důležité vytvořit koncepci, která vyhodnotí kvalitu veřejného prostoru jako celku
a bude podkladem pro jasná pravidla. Naplňování těchto pravidel bude nicméně postupné a v některých
případech dlouhodobé. Koncepce v žádném případě není podkladem pro jakékoliv neoprávněné zásahy
do vlastnických a majetkových práv. Tam, kde se její naplňování takovýchto práv dotýká, je pouze podkladem
k zahájení jednání mezi hl. m. Prahou (eventuálně např. Povodím Vltavy) a dotčenými subjekty s cílem
dosáhnout dohody přijatelné pro obě strany. V otázce smluvních vztahů je podkladem pro revizi stávajících
smluv, dlouhodobou stabilizaci a podporu těch, jejichž náplň je v souladu s Koncepcí, a eventuální jednání
o úpravách smluv tak, aby byly v souladu s Koncepcí. Smlouvy, které v principu nejsou v souladu s Koncepcí
a nelze ho dosáhnout ani úpravami, Koncepce doporučuje neprodlužovat a neobnovovat.
Je nutné zdůraznit, že formulace pravidel je v první řadě krokem k zajištění stability podmínek pro
podnikání a rozvoj subjektů v prostoru řeky. Pravidla nemají pouze regulační či restriktivní rozměr, ale
i rozměr iniciační a musí směřovat také k podpoře individuálního rozvoje a stability podnikání provozovatelů
lodí, plovoucích zařízení a dalších aktérů v definovaném rámci.
Je zřejmé, že cílem je vytvořit vyvážený stav, ve kterém na jedné straně provozování lodí bude mít svoje
adekvátní místo odpovídající jeho přirozené roli na řece, pozitivní podnikatelské aktivity získají potřebnou
stabilitu, ale na straně druhé bude vytvořen a chráněn dostatečný volný prostor pro kvalitu břehů řeky
jako veřejného prostoru celoměstského významu, který disponuje zejména velkým pobytovým a relaxačním
potenciálem.
Celková kvalita veřejného prostoru města zahrnuje především kultivovanou podobu místa (v historické
části města v souladu s památkovou hodnotou) a příležitosti pro jeho užívání všemi obyvateli města
odpovídající přirozenému charakteru místa, v případě břehů řeky jde především o pobytové a relaxační
aktivity. Součástí kvality je i fungující podnikání, které vylepšuje kvalitu samotného místa a života v něm,
tedy nikoli takové, které místo pouze „vytěžuje“. (Je zapotřebí zdůraznit, že v případě prostoru řeky téměř
všude jde o podnikání ve veřejném prostoru, který je majetkem města nebo státu.)
Tvůrcem, správcem a ochráncem vyváženého stavu užívání veřejného prostoru břehů musí být především
hlavní město Praha. Na základě Koncepce, která definuje komplexní cíle, musí stanovit jasná pravidla,
iniciovat a podporovat jejich naplňování a garantovat jejich dodržování.
V rámci práce na Koncepci jsme se podle možností pokusili vytvořit prostor pro diskuzi, která by mohla
být prvním krokem k iniciování postupného vytváření vyváženého stavu zohledňujícího jak celkové
kvality veřejného prostoru města, tak potřeby provozovatelů lodí a provozovatelů ostatních služeb, ale také
například bezpečnost při povodních či památkovou ochranu apod. Do pracovních skupin přípravy Koncepce
byli přizváni zástupci provozovatelů lodí a plovoucích zařízení, členy byli rovněž zástupci Povodí Vltavy,
Státní plavební správy, Ředitelství vodních cest a další odborníci na danou problematiku. Přestože v rámci
pracovních skupin došlo v otázce provozování lodí a plovoucích zařízení k řadě dohod, které Koncepce
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obsahuje, některá témata stále zůstávají diskutabilní, a bude proto zapotřebí dalších dohod pro naplňování
cíle – kvalitního veřejného prostoru města, pro který bude Koncepce sloužit jako podklad.
Základem je shoda na obecném výkladu charakteru břehů řeky, jejich role a významu pro město. Město
považuje prostor břehů za veřejný a celoměstsky významný, jehož potenciál spočívá především v pobytové
a relaxační roli a jehož důležitou součástí je provozování lodí. Extrémní výklad role břehů řeky jako
„manipulačního prostoru plavby, jehož jediným účelem je vytvářet zázemí pro plavbu a který nejen že
nemá sloužit jako veřejný prostor města, ale obyvatelé města do něj nemají mít vůbec přístup“, je z hlediska
celoměstského zájmu na kvalitě veřejného prostoru města neakceptovatelný. Současně je otázkou, zda
za „plavbu“ mají být považována i plovoucí zařízení na vodě jako botely apod. a nakolik lze všechny typy
turistických lodních okružních projížděk ještě považovat za „plavbu“ v pravém smyslu slova.
Je zapotřebí připomenout, že cílem současné společnosti je vytvářet ve městech takové prostředí, které
poskytuje jejich obyvatelům maximum příležitostí k pobytu a relaxaci a snaží se k tomuto účelu využít
nejatraktivnější místa, kterými břehy řeky bezpochyby jsou. V řadě evropských měst, zejména v poslední
době, dochází k rozsáhlým revitalizacím břehů řeky ve městě a jejich úpravě na pobytový veřejný prostor,
které obyvatelé těchto měst hodnotí velmi pozitivně.
Koncepce navrhuje za účelem vytvoření jasných pravidel využívání a rozvoje prostoru řeky a jejích břehů
podepsání Memoranda o spolupráci mezi reprezentanty státu a města (hl. m. Praha, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa). Cílem spolupráce je rozvoj, správa a využívání prostoru řeky a jejích břehů vedoucí k vysoké
kvalitě celoměstsky významného prostoru.

Stav rozmístění
přístavišť osobních
lodí a plovoucích
zařízení v centru města
k 31. 12. 2012
Typy stání (stav)
osobní lodě
kulturní, společenské nebo restaurační
plovoucí zařízení
servisní loď, plovoucí zařízení
soukromé molo pro zastavení lodí
rybářské molo

popis (stav)
přístav, přístaviště
úvaziště
přívoz
možnost spouštění lodí (isz)
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Koncepce vodní dopravy v centru města
Centrum Prahy je oblast s celoměstsky i nadregionálně významným nábřežími. Zároveň je to oblast s nejvyšší
koncentrací jednotlivých zájmů na řece. I když je provoz plavidel neodmyslitelnou součásti charakteru
nábřeží, musí být koordinován s ostatními aktivitami, které jsou součásti městského prostředí, zejména
s charakterem prostoru řeky jako pobytového a relaxačního veřejného prostranství. Proto je nutné nastavení
jasných pravidel, která definují rozvoj jednotlivých oblastí jak z hlediska fyzických zásahů, tak využití
a která zabrání vzájemným konfliktům a kolizím a v případě souladu s celkovou vizí místa podpoří kvalitu
a stabilitu jeho využívání a podmínek pro podnikání. Tato kapitola navazuje na obecné principy popsané
v kapitole 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.

Regulace přístavišť v centru města
Oblast Pražského meandru (centra města) dělíme na 3 zóny s odlišným charakterem a režimem stání lodí
a plovoucích zařízení, který vyplývá z významu a charakteru nábřeží a ze scénáře aktivit vhodných pro dané
místo (viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru a 2.2.3.1 Role
a význam nábřeží v obrazu a životě města). Jednotlivé zóny jsou jasně vymezeny mosty a jezy.
Zóna Centrum sever
Helmovský jez–Čechův most / ř. km 51,1–52,2
Zóna Centrum
Čechův most–Palackého most / ř. km 52,2–54,4
Zóna Centrum jih
Palackého most–vyšehradská skála / ř. km 54,4–55,6
Správa přístavů a přístavišť v centru města
Správa nábřeží a organizace vodní dopravy v centru města bude v gesci městského správce nábřeží. Koncept
tohoto institutu a jeho kompetence jsou popsány v kapitole 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží
jako veřejného prostoru.
Městský správce nábřeží se bude řídit „Scénářem užívání nábřeží“ a „Pravidly stání lodí a plovoucích
zařízení“. Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení budou formulovány na základě principů popsaných
v této kapitole.
Při navrhované správě nábřeží je třeba respektovat dopravně-politické koncepce a dokumenty na úrovni
EU upravující význam vnitrozemské vodní dopravy nadřazené národní legislativě. Dále je třeba zohlednit již
existující majetkoprávní vztahy, kterými jsou vodní díla, věcná břemena, stavby na nábřežích apod. Nejprve
je nutné provést revizi a sumarizaci těchto vztahů a způsobu jejich naplňování. Dále je třeba vzít v úvahu
historický kontext vodní dopravy v Praze. Časová realizace záměru popsaného v této kapitole bude postupná,
je závislá na existenci stávajících smluvních vztahů a bude předmětem dohody zúčastněných stran. Smlouvy
v tomto úseku, které nejsou v souladu s Koncepcí, by ale neměly být prodlužovány ani znovu uzavírány.
Při podrobné analýze, revizi platných nařízení či rozhodnutí a nalezení účinných prováděcích nástrojů
vedoucích k reorganizaci provozu na vodní hladině v centru města je potřebné úzce spolupracovat především
se správci toku Státní plavební správou a Povodím Vltavy, s. p., (na základě Memoranda o spolupráci s hl.
m. Prahou).

Vyhlášení přístavu v centru města
Město Praha jako vlastník pozemní části přístavišť, by mělo být iniciátorem a žadatelem u Státní plavební
správy o zřízení přístavu s vlastním provozním řádem.
Status přístavu je zapotřebí využít v první řadě k jasnému a komplexnímu stanovení pravidel a stabilizaci
podmínek, které zajistí možnosti pro dlouhodobý kontinuální rozvoj této oblasti. Otevřou se tím i další
možnosti jak spolupráce soukromého a veřejného sektoru, tak individuálního vývoje aktivit v rámci podmínek
definovaných v tomto prostoru.
V provozním řádu přístavu je zapotřebí nastavit pravidla tak, aby vyklízení prostoru náplavek včetně
odtažení plovoucích zařízení a nástupních můstků při zvýšené hladině bylo možné realizovat za bezpečných
podmínek.
Dále bude možné ve spolupráci Státní plavební správy s městským správcem nábřeží efektivně nastavovat,
uplatňovat a garantovat pravidla. První fáze vyhlášení režimu přístavu by měla být realizována v části
Helmovského jezu. Konkrétní rozsah přístavu bude upřesněn městským správcem ve spolupráci se Státní
plavební správou. Měl by zahrnovat úsek nábřeží Edvarda Beneše (nástupní molo) a úsek Dvořákova nábřeží.
Přístav bude mít dále svého správce přístavu, který bude zodpovídat za dodržování přístavního řádu. Správce
přístavu by měl být začleněn do gesce Městského správce nábřeží.
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Státní plavební správa již v listopadu 2013 informovala město ohledně záměru zřídit přístav. Tato informace
je v příloze Koncepce (viz kapitola 3.1.2 Informace pro hlavní město Prahu k zastavování a obnově plavby při
průchodu velkých vod Vltavou na území města Prahy ve vazbě na provoz plavidel a plovoucích zařízení).

Prvky lodního provozu
Nástupní místa
Zřizování stání a uvázání lodí, nástupních mol, terminálů a plovoucích zařízení s odstupem od nábřežní
hrany umožní prostorové a pocitové uvolnění nábřežní hrany (náplavky), což výrazně přispěje k jejímu
městskému a pobytovému charakteru místa. U tohoto způsobu uvázání se také unášené nečistoty nebudou
zachytávat v prostoru mezi trupem lodě nebo plovoucím zařízením a břehem, což přispěje ke kultivaci místa.
Jednotný a decentní styl nástupních objektů na všechny lodě a plovoucí zařízení přispěje k vytvoření
kultivovaného městského prostředí.
Po dohodě s Městským správcem nábřeží a IPR Praha (soulad s Koncepcí) je možné umístit na molech
prodejnu lístků nebo infostánek.
Na plochy náplavky nesmí být umísťovány další přídatné konstrukce a objekty: květináče, plůtky apod.,
které se podílejí na „objektovém znečištění veřejného prostoru“. Nezbytné objekty podmiňující provoz lodí by
měly být umístěné výhradně na pontonech, přímo na lodích a na konstrukcích k tomu určených, případně
v prostorech v nábřežních zdech tzv. „kobkách“.
Prodej jízdenek by měl být realizován výhradně na nástupních molech a přímo na lodích a neměl by
být rozšiřován formou stánků apod. do navazujícího veřejného prostoru města. Toto pravidlo by mělo být
součástí Pravidel a nájemních smluv a zabezpečeno formou sankcí. Nástrojem pro regulaci tohoto prodeje
může být i úprava Tržního řádu (v současnosti platná novela ze dne 23.07.2013).
Speciální servisní pontony
Speciální servisní ponton je vhodné využít zejména v centru města, a to především v místech, kde je největší
provoz a koncentrace lidí, a tam, kde není možné umístit potřebné servisní funkce do prostor v nábřežních
zdech. Pro celkovou kvalitu místa je toto řešení jednoznačně vhodnější, než umísťování dočasných či trvalých
samostatně stojících objektů na náplavky. Pontony mohou dále být přistavovány krátkodobě v rámci centra
města a tím flexibilně reagovat na potřeby jednorázových akcí. V centru města je proto nutné všechny
probíhající akce koordinovat Městským správcem nábřeží. Pontony by měly být standardně umístěny v zóně
Centrum jih (ve zdrži Šítkovského jezu), kde jejich odtažení v případě povodní do ochranného přístavu
Smíchov je nejméně problematické. Na ostatní místa (např. Střelecký ostrov, Smetanův poloostrov – někdy se
nazývá „poloostrov Hollar,“ Střelecký ostrov atd.) by měly být servisní pontony umísťované jenom dočasně
při příležitosti jednorázových akcí.
Na servisních pontonech by měly být umístěny WC (případně přebalovací místnost, vhodnost umístění
WC pro vozíčkáře je nutno prověřit), infosystém. V objemu pontonu je možné umístit také nádoby na odpad.
Servisní ponton může být současně pobytovým místem – vyhlídkou, městským hledištěm nebo pódiem.
Ve smíchovském přístavu je zapotřebí zabezpečit podmínky pro odčerpání kalů, odběr tuhého odpadu
a doplnění vody.
Pontony by měl spravovat soukromý správce, který bude odpovědný za jejich funkčnost, úklid a v případě
povodní bude povinen je zabezpečit odtažením remorkérem do ochranného přístavu.
Podoba všech těchto objektů by měla být řešena kultivovaně s ohledem na kontext centra města, kde
budou využívány, a to především ty, které budou standardně umístěné na Rašínově nábřeží, a měla by
být navržena architektem. Dále mohou být součástí informačního systému, nebudou ale využívány jako
reklamní zařízení. Viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru –
Informační systém a identita nábřeží.
Další dopady provozu osobních lodí a plovoucích zařízení na veřejné prostranství
V souvislosti s provozem komerčních aktivit osobních lodí, plovoucích zařízení a botelů je potřebné regulovat
jejich dopad na veřejná prostranství.
Důležitým tématem je umísťování plovoucích zařízení, zejména botelů a plovoucích restaurací v centru
města, a s tím související požadavky na uvazovací prvky (vysokovodní dalby) na nábřežích a další dopady
na veřejný prostor. Tato témata jsou popsána v kapitole 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.
Tématům regulace reklamy, zabezpečení informačního systému nábřeží, parkování a organizaci dopravy
na nábřeží je věnována pozornost v kapitole 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného
prostoru.
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Organizace vodní dopravy v jednotlivých
úsecích centra města
Zóna Centrum sever
Helmovský jez–Čechův most
ř. km 51,1–52,2
Tento úsek by se měl stát hlavním přístavištěm výletních a linkových lodí, a to na obou březích Vltavy.
Měly by zde být zabezpečeny všechny služby, které jsou k provozu lodí potřebné. V první řadě je důležité
napojení na centrum města, zejména pěší a veřejnou dopravu. Informační systém města by měl návštěvníky
z významných přestupních uzlů jasně navádět do přístaviště. V prostoru přístaviště by měly být zajištěny
i služby nutné pro provoz lodi: zásobování, napojení na média (voda a elektřina), uložení a odvoz odpadu
apod.
Pro napojení na veřejnou dopravu jsou významné stanice metra A Staroměstská a metra B Náměstí
Republiky. Doplňkem je autobus č. 207, který má zastávku přímo na nábřeží. Navrhujeme jeho posilnění,
případně označení jako „modrý přístavní autobus“.
Celkovým záměrem je částečné uvolnění Dvořákova nábřeží a přesunutí části provozu na nábřeží Edvarda
Beneše. Podmínkou je zprovoznění „železného nábřeží“ na levém břehu a vyhlášení přístavu, jak je popsáno
výše v této kapitole. Vyhlášení přístavu předpokládá zahrnutí obou břehů do jeho režimu, proto je nutné
nejdříve zprovoznit nástupní molo na nábřeží Edvarda Beneše.
Nábřeží Edvarda Beneše (“železné nábřeží“)
Nově vybudované nástupní molo je ve vlastnictví ŘVC ČR a v současné době se téměř vůbec nepoužívá,
mimo jiné i z důvodu poškození při povodni v létě 2013 a při automobilové nehodě. Toto nábřeží by mělo být
předáno do správy města, aby ho mohlo být flexibilně použito pro jeho komplexní rozvoj.
Do této části navrhujeme, po zprovoznění nástupního mola, umístit lodě, které dnes stojí místy až
ve čtyřech řadách na Dvořákově nábřeží nebo mají svá trvalá místa v zóně Centrum, kde by mělo dojít k jejich
redukci. Mohou zde být rovněž sezónně umístěny návštěvnické hotelové lodě.
Nábřeží Edvarda Beneše má výhodnou polohu také vzhledem k možnostem parkování turistických
autobusů (na levém břehu pod Čechovým a Štefánkovým mostem). Pro jeho plnohodnotné využití je potřebné
umožnit pro veřejnost komfortní nástup a výstup pro osobní lodě. Možnosti dopravní obsluhy levého nábřeží
v tomto úseku umožňují přesunout na něj velkou část zásobování a servisních činností lodí. Může se zde
odehrávat zásobování lodí, čerpání pohonných hmot, napojení na média, odčerpání odpadu apod. Nezbytné
je prověřit možné maximální zatížení konstrukce a možný počet lodí. Následně je nutné výhledově investovat
do takových opatření, která zajistí funkce vyplývající z Koncepce.
Částečným umístěním lodí k nábřeží Edvarda Beneše je možné dosáhnout uvolnění cennějšího Dvořákova
nábřeží s pobytovým potenciálem veřejného prostoru. Rozšíření přístaviště na oba břehy naopak napomůže
vytvořit ucelenou atmosféru „městského přístavu“.
V delším časovém horizontu navrhujeme kompletní přestavbu mola tak, aby plnilo podobnou funkci
jako stávající náplavky, tj. s možností pohybu pěších bez omezení, s napojením na horní úroveň nábřeží
na obou koncích. Tím se i toto nábřeží stane plnohodnotným veřejným prostorem. Rozšířením profilu nábřeží
Edvarda Beneše na spodní úroveň se vyřeší problémy s vysokým dopravním zatížením a zlepší se pohyb
chodců a cyklistů.
V tomto úseku by měla i nadále stát tankovací loď pro osobní lodě.
Dvořákovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží tvoří historická regulace nábřežní zdi s náplavkou. Tato část přístaviště by měla být
reprezentativním nástupním místem pro návštěvníky města, kteří chtějí využít nabídky tradičních
provozovatelů vyhlídkových a linkových plaveb. K tomu je potřebné zavést pravidla, která povedou k vyšší
pobytové a estetické kvalitě místa, optimálním podmínkám provozu lodí a zamezí provozním kolizím (viz
výše Vyhlášení přístavu v centru města).
Na Dvořákově nábřeží by měly stát pouze osobní lodě a plovoucí zařízení nabízející takové služby, které
po dobu jejich stání oživují a zatraktivňují život na náplavkách a nábřeží. Tyto lodě by měly poskytovat
po dobu stání restaurační, gastronomické služby, kulturní služby a další, které oživí a dotvoří život
a atmosféru místa. Zásobování lodí by mělo být vyhrazené v ranních hodinách, kdy provoz zásobovacích aut
nebude kolidovat s pohybem uživatelů náplavky.
Pro přístup návštěvníků je zapotřebí zlepšit spojení s centrem města, zejména pro pěší. Problémy a návrhy
řešení mobility jsou popsané v kapitole 2.2.3.3 Mobilita v centru města.
Pro charakter místa jsou typické atraktivní výhledy na letenské svahy a Hradčany. Aby tento charakter
byl zachován a vnímatelný i pro pěší uživatele náplavek, musí být osobní lodě vyvázány pouze v jedné řadě,
největší část osobních lodí by potom měla stát na nábřeží Edvarda Beneše, po jeho dobudování. Odbavení
se a čekání zákazníků může proběhnout na nástupních terminálech. V případě terminálů je žádoucí,

Návrh
Úseky
Centrum
Organizace vodní dopravy v centru města

2
2
3
4

217

aby z důvodu minimalizace jejich počtu byly pokud možno univerzální, v gesci města, případně větších
provozních společností, ideálně s možností pronájmů dalším provozovatelům.
V souvislosti s živým přístavním charakterem místa je žádoucí, aby byly veškeré prostory v nábřežní zdi,
které to technicky umožňují, prioritně užívány jako nezbytné zázemí veřejného prostoru (WC, infostánek,
občerstvení atd.), a tím oživily dolní úroveň náplavky.
Na náplavce by neměly být uskladňovány odpady ani umísťovány jiné stavby a technické objekty, které
tvoří servisní zázemí provozu přístaviště. Pro ně je výjimečně možné využít prostory v nábřežních zdech
nebo na servisních pontonech. Prodej lístků by měl probíhat přímo na pontonech, terminálech a osobních
lodích, nikoliv v objektech na pevnině.
Na náplavce se předpokládá pořádání jednorázových, krátkodobých i pravidelných akcí, jejichž organizaci
bude koordinovat městský správce nábřeží. Pravidla organizace veřejného prostoru pro pořádání akcí
na nábřeží jsou popsána v kapitole 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru.
Pro větší jednorázové akce je možné na tomto úseku dočasně umístit servisní ponton s ohledem na provoz
osobní lodní dopravy.
Poslední místo u Štefánikova mostu navrhujeme ponechat neobsazené v délce 100 m od paty mostu. Je to
tradiční místo shozu sněhu do vody a zároveň možnost překládky (nebo odvozu) stavebních materiálů pro
aktivity v centru města.
V úseku mezi Štefánikovým mostem a botelem Albatros bude umístěn ponton Integrovaného záchranného
systému. Tento projekt se již připravuje.
Zdůrazňujeme, že požadavky na umístění a provoz botelů je nutné uplatnit i na stávající botely jako
např. Albatros. Přesun botelu je z technického a ekonomického hlediska v blízké době pravděpodobně
obtížný. Důležité je však vést s provozovatelem botelu jednání v rámci naplňování stávajících smluvních
podmínek, jejichž výsledkem by měla být kultivace celého prostoru, úprava nakládání s odpady, výrazná
redukce parkovacích míst na dolní úrovni nábřeží a úprava fyzických zásahů do náplavky a nábřežní zdi.
Při rozhodování o investicích do prodloužení životnosti plovoucího zařízení a o prodlužování či opětovném
uzavírání smluv je již nutné brát v potaz pravidla, která jsou popsána v kapitole 2.1.5 Koncepce vodní dopravy.

Umístění stání návštěvnických lodí
Návštěvnické hotelové lodě připlovají do Prahy převážně ze severu ČR a z Německa. Ročně to je za sezónu
cca 30 lodí. Stání by měly mít vyhrazeny v zóně Centrum sever, například v místě shozu sněhu u Štefánkova
mostu. Tento druh plavidel je možné umístit i mimo centrum v blízkosti uzlů veřejné dopravy, například
do zdrže trojského jezu (výhledově lokalita Vltavská, Prefa, nebo přístav Holešovice). Stání by mělo být
zpoplatněno. Jejich přesné stání stanoví městský správce nábřeží.

Zóna centrum
Čechův most–Palackého most
ř. km 52,2–54,4
Nábřeží v zóně Centrum patří k nejcennějším úsekům a mají nejvyšší uživatelský potenciálem. Tato nábřeží
by měla proto sloužit především jako veřejný prostor určený k pobývání a relaxaci, jako korzo, promenáda
či vyhlídky na městské panorama. Zároveň je úsekem nejcennějších panoramatických pohledů památkové
rezervace. Z těchto důvodů by jednotlivé úseky tohoto nábřeží neměly být zatěžovány provozem, objekty
a zařízeními souvisejícími s plavbami zejména velkých lodí. V celé této části bude zákaz dlouhodobého stání
osobních lodí nebo umísťování plovoucích zařízení zejména z důvodu negativního ovlivnění panoramatických
pohledů na nábřeží, narušení jeho vzhledu nutností vybudovat nástupní lávky, schody apod. zejména
u kolmých částí nábřeží, které ani historicky nebyly určeny pro uvázání a stání lodí. Všechny tyto lodě musí
mít své stání umístěná v zóně Centrum sever nebo Centrum jih.
Navrhujeme obecně redukovat a následně stabilizovat také počet nástupních míst pro výletní lodě.
V provozu by měla být převážně jednotlivé mola a nástupní místa, které mají historická umístění již
stabilizovaná. V žádném případě nesmí být zřizována nástupní místa, která vyžadují zásah do horní úrovně
nábřeží (prolamování otvorů v zábradlí apod.).
Doporučujeme nově zřídit přistávací molo na aktuálně zrekonstruovaném Střeleckém ostrově tak, aby
se ostrov mohl zapojit do života na řece. Molo by mělo sloužit výhradně malým plavidlům a krátkodobému
umístění servisního pontonu.
V této části by neměly dlouhodobě stát žádné osobní lodě a plovoucí zařízení.
Dále doporučujeme, aby město iniciovalo zákaz provozu malých motorových plavidel provozovaných
charterovými firmami a obsluhovaných vůdcem bez průkazu VMP s výjimkou ranních hodin 7:00–10:00.
Důvodem je přetížení prostoru na vodní hladině a z toho vzniklé nebezpečné situace při střetů velkých
osobních lodí s malými plavidly z půjčoven. V ranních hodinách, kdy ještě nejsou osobní lodě v provozu,
může zůstat smíšený provoz.
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Dvořákovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží je cenným úsekem nábřeží s výhledem na dominantu Prahy a současně je výhodně
orientované ke světovým stranám (je nejvíce prosluněné ze severních náplavek). Dále má uživatelský
potenciál v navazující zástavbě, kdy se může stát pobytovým a relaxačním místem pro pracující a studenty
institucí sídlících v této lokalitě.
Navrhujeme změnit provoz lodí na náplavce Dvořákovo nábřeží od Čechova mostu po Alšovo nábřeží
a změnit situaci, kdy je dnes nábřežní hrana v celé délce pronajata pro stání. Na tomto úseku doporučujeme
umístit maximálně 2 nástupní terminály určené k odbavení lodí, což nadále umožní vyhlídkové plavby, část
nábřeží ale také bude v přímém kontaktu s vodní hladinou. Terminály by měly mít vlastní motorový pohon,
aby v případě povodní nezatěžovaly kapacity remorkérů. Tento úsek tak bude více vyhlídkovým a pobytovým
místem a bude ho možné využít i pro případné kulturní a společenské akce (viz kapitola 2.2.3.2 Správa
a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru).
Alšovo nábřeží
Alšovo nábřeží a Palachovo náměstí je jedním z nejvýznamnějších nábřeží v centru města (viz kapitola
2.2.3.1 Role a význam nábřeží v obrazu a životě města), je úsekem nejcennějších panoramatických pohledů
památkové rezervace. V této části (včetně prostoru pod mostovými oblouky) by neměly stát žádné lodě
a plovoucí zařízení, které negativně ovlivňují jeho charakter, panoramatické pohledy na nábřeží i výhledy
z něj a narušují jeho vzhled nutností vybudovat nástupní lávky, schody apod. zejména u kolmých částí
nábřeží, které ani historicky nebyly pro stání lodí určeny. Nežádoucí je i dodatečná instalace veškerých
nástupních můstků a schodišť, které porušují kompozici výrazně symetricky komponovaného prostoru.
Přístaviště Platnéřská
Místo původního rybářského úvaziště (přístaviště Platnéřská) pod Alšovým nábřežím doporučujeme v tomto
místě zachovat. Je však potřebné zahájit jednání města za účelem využívání dnes soukromého mola jako
veřejně přístupného místa na řece. Nástupní místo by mělo umožnit neomezený veřejný přístup k vodní
hladině. Toto molo by mělo být dále kultivováno a upraveno jako veřejné nástupní místo osobních lodí
a koncesovaných malých plavidel.
I když je zóna Centrum koncipována se zákazem dlouhodobého stání osobních lodí, je možné na tomto
místě tolerovat omezené množství menších plavidel, jejichž charakter bude odpovídat kontextu historicky
cenného a v panoramatu města exponovaného místa. Podoba celého nástupního místa včetně přístupových
schodišť by měla odpovídat blízkosti Karlova mostu. Přístaviště by mělo fungovat především jako veřejné
nástupní místo, které bude sloužit pro výstup a nástup. Dlouhodobé stání osobních lodí a koncesovaných
malých plavidel by mělo být především zóně Centrum sever.
Možnost kotvení rybářských pramic na tomto místě je již historicky dáno a patří ke koloritu místa. Při
návrhu úprav je současně nutné respektovat, že část nábřežní zdi v tomto úseku je v soukromém vlastnictví
O případných změnách, které budou mít dopad na tyto pozemky a objekty, je nutné jednat s jejich vlastníkem.
Křižovnické náměstí
Doporučujeme městu, aby iniciovalo ukončení provozu půjčovny malých bezmotorových plavidel v laguně
pod Karlovým mostem, neboť provoz a jeho dopady neodpovídají historické hodnotě místa.
Dále by měl být provoz a nástupní místo výletních plaveb v prostoru pod obloukem bývalého Juditina
mostu kultivován. Případné stání plavidel či umístění nástupních pontonů musí umožňovat veřejný průplav
prostoru pod bývalým Juditiným mostem (který je ale současně omezen hloubkou ponoru). Tím bude památka
zpřístupněna širší veřejností a bude naplněn veřejný zájem. Reklamy, stojany společností a stávající praxe
„nahánění klientů“ stevardy v kostýmech přímo na Křížovnickém náměstí neprospívají kultivovanosti místa
a měly by být předmětem regulace (viz připravovaný Manuál tvorby veřejného prostoru hl. m. Prahy).
Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží
Tyto úseky nábřeží odpovídají svým významem Alšovu nábřeží, nebude proto rozšiřován stávající provoz
a počet nástupních míst. V úseku podél Národního divadla se mohou výhledově vytvořit podmínky pro
zásobování a dopravu kulis z řeky. Pro tyto účely byla již realizována příprava v rámci rekonstrukce
vzduchotechnických zařízení.
Smetanův poloostrov
Na Smetanově poloostrově (Hollar) bude nástupní místo pro výletní lodě zachováno. Celý poloostrov by
měl být kultivován a bezbariérově zpřístupněn přímo z ulice Divadelní. Ideový záměr zpracovala Kancelář
veřejného prostoru IPR, viz příloha 3.3 Zpřístupnění řeky u Smetanova nábřeží.
Mánes
V prostoru zátoky u Mánesu by neměly stát osobní lodě a plovoucí zařízení a prostor by měl sloužit především
pobytu či krátkodobým akcím. Místo má jedinečnou atmosféru a výhledy, náplavky zde by měly mít především
pobytový, relaxační a reprezentační charakter. Dlouhodobě uvázané lodě a plovoucí zařízení v tomto úseku
by měly být umístěné v oblastech, které pro tento typ zařízení vymezuje Koncepce (zóna Centrum sever anebo
zóna Centrum jih).
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Kosárkovo nábřeží, Malostranské náměstí, Kampa
Také v těchto úsecích bude z výše uvedených důvodů zredukován počet nástupních míst do lodí (např.
na severním konci Kosárkova nábřeží). Důležité je zachování historického nástupního místa parníku Vltava
na Kampě, mola rybářů u Kosárkova nábřeží a nástupních mol u Občanské plovárny.
Čertovka
Z důvodu současného přetížení Čertovky výletními plavbami je nutné zvážit možné formy regulace. Je
potřebné regulovat veřejný průplav a pro provoz v této části udělovat například licence. Dále lze uvažovat
o stanovení maximálních rozměrů lodí, které budou mít povoleny vjezd. Možné formy a možnosti regulace
a uvolnění provozu připraví Městský správce nábřeží a je nutné je podrobně projednat se Státní plavební
správou.
Janáčkovo nábřeží
Nábřeží je součást kanálu plavební komory. V úseku naproti Střeleckému ostrovu je místo pro čekání lodí
před vjezdem do komory. Toto místo by se nemělo v budoucnu využívat jako nástupní místo na vyhlídkové
plavby.
Staroměstská zdrž, ostrovy, plavební komora Smíchov
Prostor Staroměstské zdrže mezi Štítkovským a Staroměstským jezem je převážně využíván pro malá
bezmotorová plavidla, což by mělo být nadále zachováno. Po vybudování nové plavební komory Smíchov se
zjednoduší přístup pro malé lodě z prostoru Karlova mostu, je proto nutné vyznačení plavební dráhy tak, aby
vedla přímo k plavební komoře Mánes a neumožňovala vjezd do úseku mezi ostrovy.
Město by mělo iniciovat jednání se soukromými provozovateli těchto služeb s cílem kultivace vzhledu
malých bezmotorových plavidel, zejména „šlapadel“, aby odpovídaly významu místa. Disneylandizace tohoto
prostoru nepřispívá k pozitivnímu obrazu a reprezentaci města Prahy.
Střelecký ostrov
Ostrov je momentálně po celkové rekonstrukci. Zatím však zcela schází zapojení ostrova do života na vodě.
Navrhujeme na jeho východním břehu umístit molo, které umožní uvázání servisního pontonu (dočasně pro
jednorázové akce) a zastavení malých plavidel.
Dále by měl být upraven úsek jižně od mostu Legií na východní straně ostrova pro přistávání lodí, které
budou zásobovat ostrov při větších akcích. Tento úsek by měl být doplněn vázacími prvky a schodištěm
ke hladině řeky a správcem toku by měla být zabezpečena dostatečná plavební hloubka.

Zóna Centrum jih
Jiráskův most–vyšehradská skála
ř. km 54,4 – 55,6
Tento úsek by měl být charakteristický jako přístaviště se specifickou kulturní náplní, která je blíže popsána
v kapitole 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru. Oba břehy by se měly
společně rozvíjet a vzájemně komunikovat. Proto by měl být zřízen nový přívoz, který zlepší přístupnost
Hořejšího nábřeží z centra města. Prostory protilehlých břehů by měly být sjednoceny i po programové
stránce, kde se obě nábřeží můžou vzájemně podporovat a společně rozvíjet.
Přívoz
Nový přívoz je nástrojem na propojení obou nábřeží a podpoření rozšíření aktivit z Rašínova nábřeží
na smíchovské nábřeží. Přívoz může být v provozu sezónně a může být případně provozován soukromým
sektorem. Přívoz bude mít nástupní místo na pravém břehu na Rašínově nábřeží u paty rampy, na protějším
nábřeží potom naproti vyústění ulice Trojická, kde je přístup k metru zabezpečen přes park Zítkovy sady.
Nástupní mola mohou být kombinovaná se servisním molem. V návaznosti na polohu přívozu na pravém
břehu je nutné vybudovat přechod pro chodce naproti ulici Dřevná pro lepší spojení na stanici metra.
Na levém břehu by zastávka měla rozdělovat úseky městského přístaviště a úseku přístaviště restauračních
lodí (ř. km 55,05). Bude přímo navazovat na schodiště a rampu, které vedou na horní úroveň nábřeží. Přívoz
by neměl být kombinovaný se stávajícím přívozem P5, aby nedošlo ke vzniku jakési okružní plavby, která
bude dotovaná městem a bude konkurovat provozu vyhlídkových lodí. Přívoz by měl utilitárně sloužit spojení
na levý břeh a tím přispět k jeho oživení.
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Historické přístaviště parníků, ř. km 54,40–54,65
Úsek je vymezen Jiráskovým a Palackého mostem. V prostoru budou místa pro stání výletních lodí
a historických parníků (např. Vltava a Vyšehrad) v jedné řadě. Historické parníky k tomuto prostoru
neodmyslitelně patří.
Kvůli koncentrovanému a rušnému provozu jak lodí, tak i aktivit na náplavce a v prostorách nábřežních
zdí je potřebné v tomto úseku koordinovat akce Městským správcem nábřeží a kontrolovat dodržování
pořádku. V tomto úseku nábřeží v prostorách nábřežní zdi doporučujeme rozvíjet především kulturní
aktivity (kavárny nebo galérie), které podpoří historický charakter přístaviště. Současný stav tomu zatím
vždy neodpovídá. Gastronomie, provozy občerstvení a volnější regulace kulturních aktivit bude především
v úsecích mezi Palackého mostem a vyšehradskou skálou.
Volný pobytový prostor, ř. km 54,65–54,95
V úseku mezi Palackého mostem a ulicí Trojická by měl být zachován volný prostor bez dlouhodobě
umístěných nástupních míst, který bude mít pobytový, relaxační a vyhlídkový charakter. Na nábřeží budou
rozvíjeny stávající dlouhodobé aktivity v „kobkách“ (gastronomie, kavárny, hospody atd.) a posíleny novými
aktivitami pobytového charakteru (viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako
veřejného prostoru).
Denní přístaviště malých plavidel, ř. km 54,95–55,10
V úseku mezi ulicemi Trojická a Plavecká bude vymezen úsek pro zastavení malých lodí. Pro tyto účely
je potřebné doplnit vázací prvky například na kolmé zdi náplavek. V tomto úseku není možné umístit
tankovací nebo jiná servisní zařízení, která budou lokalizována v marinách a přístavech. Jde o volnou hranu
s úvaznými prvky pro krátkodobé zastavení (omezené denní stání např. na 2 hodiny) malých lodí.
Přístaviště kulturních, společenských lodí a lodí s restauračními službami (pravý břeh),
ř. km 55,10–55,60
V celém tomto úseku (s výjimkou úseku pod železničním mostem) budou dlouhodobě umístěny lodě
a plovoucí zařízení, které mají primárně kulturní, společenskou a restaurační náplň a z nichž některé jsou
již dnes součásti dění na nábřeží. Sdružením těchto provozů a aktivit dojde k oživení jižní části náplavky
a zároveň k jistému rozvolnění dnešní koncentrace pouze v severní části nábřeží. Tematická náplň lodí
koreluje s kulturními aktivitami současných provozovatelů trhů, které se zde pořádají. Jednou z lodí může
být plovoucí bazén (viz kapitola 3.1.6 Příloha/Plovoucí bazén na Vltavě)
Servisní pontony, ř. km 54,95 a ř. km 55,10
Umístění servisních pontonů bude jasně vymezovat výše popsané úseky na Rašínově nábřeží. Budou v první
řadě doplňkem chybějícího servisu pro aktivity na náplavkách (viz odstavec Servisní pontony).
Rybářské úvaziště, ř. km 54,40–54,65
Úsek je vymezen Jiráskovým a Palackého mostem. V prostoru budou zachována stávající úvaziště rybářských
lodí, nebudou zde smět dlouhodobě stát plovoucí zařízení nebo být nástupní místa výletních lodí. Skloněný
profil nábřeží a ústí motolského potoka neumožňuje stání přímo u nábřežní hrany.
Přístaviště kulturních, společenských lodí a lodí s restauračními službami (levý břeh),
ř. km 55,00–54,70
Prioritou reorganizace je aktivace nábřežní a oživení severní části Hořejšího nábřeží. Tento úsek bude
sloužit pro stání lodí restauračních, menších botelů a hospod jako rozšíření tématu městského přístaviště.
Je potřebné podporovat i zájemce, kteří budou provozovat i společenské a kulturní aktivity. Doporučujeme
přehodnotit umístění botelu Admirál na tomto úseku z důvodů uvedených v úvodu této kapitoly. Na tomto
úseku by měly být umístěny lodě, které přinesou aktivity oživující náplavku a budou aktivní součásti
městského prostoru. Po dobu stání botelu by měly být provedeny úpravy na základě naplňování stávajících
smluv: minimalizovány a kultivovány jeho objekty na pevnině, parkování, odstraněn či kultivován nástup
z horní úrovně nábřeží apod. Reklamní zařízení umístěné na ochranné konstrukci ledolamů nad botelem
Admirál by mělo být odstraněno. (viz také kapitola 2.2.3.6.8 Smíchovské nábřeží a 2.1.5 Koncepce vodní
dopravy, odstavec Plovoucí zařízení a botely)
Městské přístaviště, ř. km 55,05–55,15
Bude zřízeno městské přístaviště na levém břehu Vltavy v jižní části Hořejšího nábřeží. Městské přístaviště
je pro Prahu jako metropoli na významné vodní cestě nezbytné. Řešení nástupního mola a jeho zabezpečení
nesmí bránit rozvoji náplavky a především pořádání různých jednorázových či pravidelných akcí
a různorodým provozům v prostorách nábřežní zdi.
Městské přístaviště bude fungovat v provozu 3 x 24, tj. pro návštěvnické stání po dobu maximálně 3 dní
(viz kapitola 2.1.5 Koncepce vodní dopravy, odstavec Mariny a městské přístaviště). Jeho kapacita by měla
být 20–30 malých lodí. Zřízení městského přístaviště přispěje k oživení místa, které nebude jenom místem
odložených nebo dlouhodobě uvázaných lodí, ale živou součástí centra města. Městské přístaviště bude
vyhrazeno pro malá plavidla.
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Pro návštěvníky města je potřebné komfortní napojení na veřejnou dopravu, které bude zabezpečeno
novým přívozem na Rašínovo nábřeží a dále páteřní tramvajovou linkou a metrem B.
Na místě městského přístaviště je zapotřebí zabezpečit objekt pro správce a organizátora provozu, dále
pak napojení na média a možnost odčerpání odpadu.
Městské přístaviště bude umístěno na molu s odstupem od hrany nábřeží. Molo bude spojeno s nábřežím
můstky se zabezpečeným vstupem ze břehu. Nábřežní hrana zůstane díky tomu neoplocená.
Molo městského přístaviště může být částečně využito jako půjčovna malých plavidel, což může na začátku
pomoci dostat přístaviště do povědomí a nastartovat jeho činnost. Hlavní náplní ale musí zůstat funkce
přístaviště.
Čerpání pohonných hmot by mělo být zajištěno pontonem, který bude umístěn ve smíchovském přístavu.
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Míra úprav veřejných
prostranství nábřeží
Nábřeží v centru Prahy představuje vzhledem k ustálenosti urbanistické struktury pouze omezený prostor
pro stavební úpravy. Problematické je také velké množství soukromých, často protichůdných zájmů a velmi
fragmentovaná a diverzifikovaná struktura vlastnictví. Přesto však je zapotřebí některá místa a úseky upravit
a lépe zapojit do života města. V návaznosti na tuto skutečnost vzniká přehledová mapa dílčích oblastí, které
jsou rozlišeny podle potřebné, ale zároveň maximální možné míry zásahu. Ta je definována rozdílem mezi
cílovým návrhovým a současným stavem a složitostí potřebných změn.
Základní rámec uvažování o adekvátnosti stávajícího stavu prostředí, potřebě a míře kultivace určuje
výkres v kapitole 2.2.3.1 Role a význam nábřeží v obrazu a životě města. Druh, kvalitu a množství potřebného
vybavení veřejného prostoru pak lze definovat na základě kapitoly 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů
a nábřeží jako veřejného prostoru. Na míru potřebných změn mají v neposlední řadě velký vliv také otázky
spojené s mobilitou popsané v kapitole 2.2.3.3 Mobilita v centru města a dále detailně rozebrané v jednotlivých
úsecích centra.
Obecný přístup k navrhování a úpravám veřejných prostranství v Praze definuje připravovaný Manuál
tvorby veřejného prostoru (IPR Praha 2014).

Nedostatky, které vyžadují nestavební úpravy nábřeží
a úpravy vybavení
Stabilizované úseky nábřeží nebo ty, které byly v nedávné době kultivovány, na některých místech neodpovídají
svému významu v rámci města, potažmo jeho funkčnímu využití z hlediska použitého mobiliáře a dalších
prvků, které jsou součástí veřejného prostoru. To se týká například řešení a umístění laviček, odpadkových
košů, zahrádek, nástupišť na lodě, veřejných toalet, popř. jiných mobilních provozů. Použitý mobiliář by měl
reflektovat zejména architektonický kontext okolí. V úsecích definovaných jako nadregionální a národně
významná prostranství by měla být kvalitě mobiliáře věnována odpovídající pozornost. Odpovídající péči
v jinak kultivovaných parcích často postrádají i hodnotné dřeviny a další porosty.
Dalším příkladem je nedostatečná běžná údržba, popř. její špatná organizace, kvůli které často významná
prostranství v okolí řeky můžou působit s množstvím různých kontejnerů jako utilitární „zadní“ prostor.
Viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru/údržba.
Do této kategorie rovněž spadá současná nedostatečná regulace parkování na náplavkách a v horní
úrovni nábřeží a organizace kotvení lodí a dalších plovoucích zařízení z hlediska využití a významu nábřeží.
Viz kapitoly 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města/údržba a 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek,
břehů a nábřeží jako veřejného prostoru/Koncepce správy nábřeží.

Nedoostatky, které vyžadují dílčí stavební úpravy veřejných
prostranství na nábřeží
Některé úseky nábřeží, která mají plnit například roli reprezentativních nebo nadregionálně významných
prostranství, vykazují dílčí nedostatky, které jsou spojeny s bezbariérovou přístupností a prostupností nebo
nekvalitními materiály a povrchy zpevněných ploch. Nedostatkem veřejného prostoru nábřeží je často
nevyhovující podoba a funkčnost stavebních objektů nebo jejich částí, vzhledem k současné nebo navrhované
formě využití, popř. kolizní uspořádání prostoru v místech určených pro průchod i pobyt. Dílčí úpravy se
týkají také neprůchodných uzavřených areálů (zahrady a dvory veřejných institucí, objektů v majetku
města), přístupů na ostrovy, zchátralých a poničených chodníků, potřebnosti a podoby použitých zábradlí,
osvětlení a mobiliáře.

Nedostatky, které vyžadují celkovou revitalizaci veřejných
prostranství na nábřeží
Struktura a podoba některých částí nábřeží je dlouhodobě nebo historicky fixovaná. Jejich problémem však
často bývá velká míra plošného zanedbání kultivace a údržby, tedy postupné znehodnocování estetických
kvalit, se kterými byla navržena. Postupná ztráta archetypálního využití a významu specifických veřejných
prostranství (náměstí, předpolí mostu, předprostor významných institucí) vede k přehlížení a opomíjení
těchto míst a jejich architektonické ztvárnění pak působí bizarně. Příkladem typickým pro nábřeží v centru je
ztráta vazby, která byla původně hlavním kompozičním východiskem pro architekturu těchto staveb a vůbec
hlavním důvodem jejich umístění: budova významné instituce – předprostor – řeka. Plochy cenných porostů
zarůstají nálety, původně prostupné parkové území se vlivem zarůstání stává bariérou. Síť pěší prostupnosti
postupně přestává odpovídat novým souvislostem a měnícím se vazbám v území. Často není fyzický obraz,
použitý mobiliář, stav porostů nebo forma využití v souladu s významovou rolí nábřeží. Problematickou
rovinou je ve všech případech pěší prostupnost, která neodpovídá nárokům na bezbariérovost a celkovou
logičnost provázanosti cestního systému.

Návrh
Úseky
Centrum
Míra úprav veřejných prostranství nábřeží

2
2
3
5
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Nedostatky, které vyžadují celkovou transformaci veřejných
prostranství na nábřeží
Jde zejména o nedefinitivní území, jejichž podoba a stav zcela neodpovídají významové roli řeky v centru.
Archetypální veřejná prostranství (předpolí, nábřeží…) buď chybí úplně, nebo jsou nečitelná např. vlivem
přítomnosti robustních staveb dopravní infrastruktury, potýkají se s elementární neprostupností a nejsou
využívána v souladu s Koncepcí. Do této kategorie jsou zařazena i ta místa, která jsou předmětem soukromého
vlastnictví nebo kde možnost úprav souvisí s existujícími nájemními smlouvami.
V těchto územích je nutná celková revize stávající podoby, nebo změna způsobu a formy využívání
nábřeží. Je nutné je posuzovat v celoměstském kontextu, jejich řešení je předmětem širší mezioborové
diskuze a samostatné komplexní studie.

KVP | IPR
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Návrh území Centrum
mobilita
(cílový stav sítě cest a přístupů k řece)
cesty (pěší, cyklo, inline)
cesty (pěší)
přívozy
doprava (stávající | návrh)

krajinný charakter (návrh)
zemědělství v nivě a pastviny
nivní porosty (přírodní i parkové)
pobytové louky
část krajinného celku mimo nivu

příměstský charakter (návrh)
Urbanizace s prvky příměstské krajiny
rekreační areály
Sportoviště
Obytné čtvrti specifické
průmysl v nivě

městský charakter (návrh)
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2.2.3.6 Centrum | Úseky
Levý břeh
2.2.3.6.1
2.2.3.6.2
2.2.3.6.3
2.2.3.6.4
2.2.3.6.5
2.2.3.6.6
2.2.3.6.7
2.2.3.6.8

Vltavská
Nábřeží Kapitána Jaroše
Nábřeží Edvarda Beneše
Kosárkovo nábřeží
Malostranské nábřeží
Janáčkovo nábřeží
Smíchovské předpolí Jiráskova mostu
Smíchovské nábřeží

234
236
238
242
246
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Pravý břeh
2.2.3.6.9
2.2.3.6.10
2.2.3.6.11
2.2.3.6.12
2.2.3.6.13
2.2.3.6.14

Nábřeží Těšnov, předpolí hotelu Hilton
Dvořákovo nábřeží a nábřeží L. Svobody
Alšovo nábřeží
Křižovnické nábřeží
Smetanovo nábř. / Masarykovo nábř. / Žofín
Rašínovo nábřeží

266
268
272
274
276
280

Střelecký ostrov
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Vltavská

Vltavská
50,3—50,8 KM

Současný stav a charakter
Předpolí Hlávkova mostu má, ač to dnes není patrné, bohatou urbanistickou historii. V místě historického
brodu přes Vltavu stála už na počátku druhého tisíciletí rybářská osada Bubny. Její osou byla pobřežní
cesta vedoucí dále na východ k severnímu předpolí Pražského hradu. Jádrem obce byl Bubenský dvůr, jehož
fragmenty zůstaly zachovány do 70. let dvacátého století. Impulsem zásadních změn byla nová silnice
spojující Prahu s Královskou oborou, vedoucí po novém mostu Císaře Františka Josefa I. (dnešní Štefánikův),
po nábřeží Kapitána Jaroše a ulicí Dukelských hrdinů. Ulice iniciovala rozvoj a předurčila tvář budoucí
urbanistické struktury Holešovic. Ta byla na začátku 20. století posílena realizací městské třídy spojené
s centrem novým Hlávkovým mostem. Regulační zeď, vysoké fasády nábřežní fronty, ale především budovy
Elektrických podniků a paláce Úrazové pojišťovny daly nábřeží velkoměstský ráz. Městský charakter křížení
dvou bulvárů de facto smazala poválečná úprava na dálniční uzel severojižní magistrály a nábřeží Kapitána
Jaroše.

Model dálniční křižovatky severojižní magistrály ilustrace

V rohu zrušeného nákladového nádraží vznikla stanice metra Vltavská, která však dodnes ležící v jakémsi
území „mezi“ trpí nedostatečným zapojením do městské struktury. Její součástí jsou rozsáhlé podzemní
prostory, částečně využívané jako parkoviště (210 míst). Severojižní magistrála, která pokračuje podél
nábřeží do ulice Argentinské, odřezává předprostor stanice metra a zastávky tramvají od břehu.
Prostor definovaný dálniční křižovatkou na okraji centra města nakonec doplňuje bývalá budova České
konsolidační agentury, dnes sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém – Galileo.

Koncepce

Původně stabilizované území dnes působí neutěšeným
dojmem
současný stav

Charakter a význam
Území je vnímáno jako veřejné prostranství s potenciálem nadregionálního významu, které je poslední
„perlou“ na severojižním bulváru vedeným po zbořených hradbách a zároveň posledním volným místem
v řadě významných institucí, státních orgánů a kulturních staveb umístěných na břehu Vltavy v centrální
části Prahy. Současně se nachází na páteřní křižovatce veřejné dopravy. Koncepce na toto území nahlíží
jako na rezervu centra města. Z hlediska významu je důležitý zejména vztah s nábřežím, které by mělo
být pohodlně přístupné a reprezentativní. Tomu nevyhovuje zejména současná nábřežní větev magistrály.
V delším horizontu je cílem Koncepce obnovení významu dvou vzájemně se křižujících městských tříd –
nábřeží Kapitána Jaroše a ulice Bubenské a postupná transformace komunikací dálničního typu na ulice
městského prostředí. Vhodným umístěním budovy nadregionálního významu (filharmonie, opera, národní
knihovna) na křížení dvou městských os je možné znovuobjevit ztracenou urbanistickou strukturu, paměť
místa a tím zvýšit jeho atraktivitu a význam.

Budově bývalých Elektrických podniků chybí odpovídající
předprostor
současný stav

Scénář a využití nábřeží
Obnovená vazba nábřeží na frekventovanou stanici metra by umožnila lepší přístup k nábřeží a více možností
jeho využití. Celkově transformované území by se mohlo stát společenským centrem a uzlem s množstvím
komerčních aktivit a významnou kulturní institucí. Velké prostranství na nábřeží umožní pořádání koncertů
a jiných komerčních akcí. Dolní část břehu využívají rybáři, případně slouží pro uvazování malých člunů.

Řešení Vltavské s budovou filhramonie
ilustrace CMC architects

Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Vltavská

2
2
3
6
1

235

BUDOVA NÁRODNÍHO VÝZNAMU
VOLNÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

VOLNÝ PRŮCHOD

DOPRAVNÍ PROFIL ULICE

Řez nábřežím - návrh řešení úprav nábřeží Kapitána Jaroše v úseku stanice metra Vltavská

VOLNÝ PRŮCHOD
NÁPLAVKA

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

Chodník v dolní úrovni by mohl tvořit atraktivní průchod pro pěší. Vzhledem k malé hloubce ho mohou
využívat pouze malé čluny.

Prostředí a mobilita
Charakter prostředí oblasti Vltavské spolu s dálniční křižovatkou v místě původního bulváru a městského
nábřeží z počátku 20. století si dnes vzhledem k poloze v rámci města žádá výrazné přehodnocení. Území,
vymezené osou ulicemi Antonínskou a Bubenskou, železniční tratí a břehem Vltavy by mělo být řešeno
samostatným projektem, neboť jde o místo s bohatou urbanistickou historií, místo se složitými vztahy
a vazbami. Relevantním dokumentem pro další úvahy nad územím Vltavské je studie Praha Holešovice –
Bubny (CMC architects 2011). Základním koncepčním východiskem pro řešení je zejména revize dopravního
systému. Dopravní uzel na Vltavské by měl být řešen kompletně úrovňově. Tím lze zajistit návaznost nábřeží
na stanici
metra a získat
nový reprezentativní prostor fyzicky propojený s nábřežím, který bude obsloužen
VOLNÝ PRŮCHOD
VOLNÝ PRŮCHOD
tramvajemiDOPRAVNÍ
a stanicí
metra
a který se stane „podnoží“
pro stavbu nadregionálního významu. V těchto
PROFIL ULICE
HOLEŠOVICKÝ LINIOVÝ PARK
úvahách je podstatné zejména umístění takové stavby, která by vymezovala velkorysé předpolí a zároveň
dotvářela chybějící urbanistickou strukturu, kterou dnešní stav postrádá.
Iniciačním záměrem je opětovná revitalizace nábřeží, které by mělo pod mostem navázat na nábřeží
Kapitána Jaroše a na druhé straně na navrhovaný Holešovický liniový park (viz kapitola 2.2.1.3 Holešovický
meandr).

Rybářský chodníček v úrovni vodní hladiny současný stav

Návaznost na nábřeží Kapitána Jaroše, dnes realizovaná podchodem pod Hlávkovým mostem, lze
alternovat využitím stávajícího „rybářského“ chodníčku vyvedeného schodištěm na dolní úroveň nábřeží
Kapitána Jaroše. Chodníček poskytne pohled na Pražský hrad a historické jádro Prahy z perspektivy vodní
hladiny. Dnes je zde možnost uvázat malá bezmotorová plavidla. Při zachování tohoto účelu by měl být
optimalizován povrch a šířka chodníčku, aby umožnil bezpečný průchod pěších. Ten lze případně doplnit
jednoduchým vybavením (opěradla, úvaziště, molo), avšak pouze dostatečně odolným a neomezujícím
průtočný profil při povodních.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Kapitána Jaroše

Nábřeží Kapitána Jaroše
50,8—51,4 KM

Současný stav a charakter
Nábřeží začalo být využíváno jako dopravní spojnice po výstavbě třetího pražského mostu (Štefánikův). Nová
silnice spojila Staré Město, Bubny a Královskou oboru. U příležitosti Jubilejní zemské výstavy bylo předpolí
tehdejšího mostu císaře Františka Josefa I. navázáno lanovou drahou na Letenské sady, které pak s výstavou
propojila Křižíkova první elektrická dráha.
Lanovka byla ve dvacátých letech nahrazena jezdícími schody, jejichž provoz byl roku 1935 pro havarijní
stav ukončen. Konstrukce jsou ve svazích Letné dodnes patrné. Předpolí definitivně změnilo svou tvář
v padesátých letech, kdy nábřeží Kapitána Jaroše spojila s Klárovem nová ulice, dnešní nábřeží Edvarda
Beneše, což společně s realizací Letenského tunelu změnilo poklidné letenské nábřeží na intenzivní dopravní
tah (30 000 aut/den 2012). Odloučení nábřeží od řeky přispěla regulace Vltavy, zejména Helmovský jez, se
kterým byla vybudována nábřežní zeď a který snížil úroveň původní hladiny. Horní část břehu je porostlá
náletovou zelení a znemožňuje vizuální kontakt nábřeží s řekou a s protějším břehem.

Horní úroveň nábřeží disponuje vizuálním kontaktem
s Pražským hradem		
současný stav

Profil nábřeží Kapitána Jaroše není řešený optimálně pro všechny druhy pohybu. Nedostatečné jsou
zejména pěší, bezmotorové a bezbariérové návaznosti nábřeží na předpolí mostů. Podmínky pro pěší zhoršují
také sloupy veřejného osvětlení a trakčního vedení umístěné na ose chodníku. Pohyb pěších a cyklistů
v těchto místech je značně omezen.
Naproti tomu hrana letenské terasy je se zahrádkami, podstavcem Stalinova pomníku, letenským
kyvadlem (Strojem času), pavilonem Expo58 nebo přiléhajícími pobytovými loukami vyhledávaným cílem
obyvatel a návštěvníků Prahy. Pěší spojení s Letnou existuje pouze v předpolí Štefánikova mostu a v úrovni
Helmovského jezu. V obou případech lze říci, že je vazba nedostatečná.

Horní úroveň nábřeží je od řeky oddělena pruhem náletové
zeleně
současný stav

Koncepce
Charakter a význam
Nábřeží Kapitána Jaroše je dle kapitoly 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru
nábřežím v pohybu. Cílem je vytvořit podmínky pro všechny druhy dopravy. Nábřeží by mělo představovat
alternativu pro pohyb pěší i cyklistický. Toho lze dosáhnout například realizací pěšího chodníčku, který by
byl veden v dolní úrovni podél stávající nábřežní zdi. Měl by poskytnout intimnější charakter s pobytovými
plochami a s výhledem na Pražský hrad, Helmovský jez, Štvanici nebo vorovou propusť. V horní úrovni
pak vzniknou lepší podmínky, jak prostor uspořádat pro odlišné druhy pohybu. Návrh by měl být řešen
především s ohledem na bezbariérový pohyb po nábřeží a také na bezbariérové spojení s Letenskými sady.
V úrovni křižovatky s ulicí Dukelských hrdinů je důležité potvrdit velkoměstský ráz nábřeží, který vznikl
s rozsáhlou přestavbou Bubnů na počátku 20. století. Stávající pás náletové zeleně představuje hodnotu
v podobě filtrace hluku a zplodin z automobilové dopravy. Pás by měl však projít kultivací spojenou zejména
s převodem stávající dřevinné skladby (nálety akátu) k přírodě bližší druhové struktuře. Tyto odborně
a technicky náročné úpravy by měly být součástí rozsáhlejší obnovy svahů Letenských sadů.
Koridor přírody, který prochází městem (Jelení příkop, Chotkovy sady, Letná), překračuje v úrovni nábřeží
Kapitána Jaroše řeku a pokračuje dál přes Štvanici a Rohanský ostrov ven z města. Rekreační potenciál skýtá
propojení letenské terasy a Štvanice, které může být realizováno pomocí linky přívozu nábřeží Kapitána
Jaroše – Štvanice.

Využití nábřeží jako galérie umění na zdi, která dříve
sloužila propagaci komunistického režimu současný stav

Dolní úroveň na koruně nábřežní zdi potenciálně nabízí
prostor pro klidný pěší chodník
současný stav

Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Kapitána Jaroše
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ÚPRAVA PROFILU ULICE
LETENSKÉ SADY

NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE

SEZENÍ
ÚPRAVA PROFILU ULICE
NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE

PROPOJENÍ SCHODIŠTĚM

SEZENÍ
VOLNÝ PRŮCHOD
VOROVÁ PROPUST

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku nábřeží Kapitána Jaroše

Scénář a využití nábřeží
Atraktivní a ději naplněná hrana Letenských sadů s výhledem na řeku může vybízet k návštěvě nábřeží.
Navrhovaná pěší cesta v dolní úrovni nábřeží umožní bližší kontakt s řekou, odpočinek a neobvyklý pohled
na panorama Pražského hradu, na Štvanici nebo Petrskou čtvrť. Pod regulační zdí je vorová propusť, která
v letním období umožňuje sportovní vyžití. V úrovni navrhovaného chodníku je dnes přístup na loď Hermés
poskytující zázemí a ubytování lidem bez domova. Ponechání této aktivity v těchto místech bude nutné
zvážit v případě, že se podaří spodní úroveň nábřeží skutečně oživit. Alternativní umístění je pak možné
například v libeňských zátokách bývalých přístavních bazénů.

Prostředí a mobilita
Oživení spodní úrovně nábřeží je vázáno na realizaci pěší cesty, ale také na vhodné řešení propojení
s horní úrovní nábřeží. Cesta by měla být součástí kontinuální trasy vedené dále podél břehů na Vltavskou
a na nábřeží Edvarda Beneše s návazností na Štefánikův a Hlávkův most. Klíčová je pak optimalizace
stávajících propojení na Letenské sady.

Cesta po koruně nábřežní zdi

ilustrace

ŽELEZNÁ NÁ

Chodník v dolní úrovni nábřeží lze realizovat při využití koruny regulační zdi. Chodník by měl sloužit
pouze pro pěší a měl by poskytovat místa pro pobyt. V úrovni Štefánikova mostu, ulice Františka Křížka, ulice
Dukelských hrdinů a předpolí Hlávkova mostu by mělo být realizováno spojení s horní úrovní nábřeží. Tato
vazba by měla lákat k sestupu na dolní úroveň nábřeží. V neposlední řadě by mělo být propojeno s úrovní
vodní hladiny v místech vorové propusti, která je dnes občasně využívána vodáky.
Hlavní vizuální a komunikační vazbou lákající k sestupu na dolní úroveň nábřeží by mohl být průhled
v ose ulice Dukelských hrdinů realizovaný odstraněním náletové zeleně. Je vhodné využít sklonu nábřeží
a řešit povrch prostoru formou širokých pobytových schodů v šířce profilu ulice Dukelských hrdinů
s výhledem na protější nábřeží. Tím bude doplněno prostředí křižovatky nábřeží Kapitána Jaroše a ulice
Dukelských hrdinů o městské, pobytové prostředí s vizuálními vazbami na centrum.
Samostatným záměrem je optimalizace příčných vazeb na předpolí Štefánikova mostu. Na ně budou
navazovat bezbariérové úpravy chodníku do Letenských sadů. Vhodné je zdůraznit význam propojení pomocí
kvalitního povrchu s ohledem na vysoký sklon.
Pro zlepšení vazeb a vůbec vytvoření bezbariérového propojení Letenských sadů a nábřeží Kapitána
Jaroše, by bylo vhodné prověřit možnost znovuobnovení první lanové dráhy v Praze ve formě výtahu, která
fungovala za první republiky. Vedla od dnešního ústí Letenského tunelu k Letenskému zámečku.
V současnosti chybí bezbariérové propojení nábřeží s letenskou terasou. To je dnes umožněno jen ze
Strossmayerova náměstí (ulice Kostelní a Milady Horákové) a asi o 2,5 km dál ulicí Nerudovou z Malostranského
náměstí. Propojení Letenskými sady je tedy logické.
Další potřebné bezbariérové propojení je možné relativně snadno realizovat výstavbou chodníku podél
Chotkovy ulici.
Podchod Štefánikova mostu by měl umožnit bezpečný a pohodlný průchod i průjezd na kole, s ohledem
na to je nutná revitalizace podchodu včetně regulace dlouhodobého parkování autobusů.

Průhled a pobytové schody v ose ulice Dukelských hrdinů
ilustrace
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Edvarda Beneše

Nábřeží Edvarda Beneše
51,4—52,2 KM

Současný stav a charakter
Nábřeží Edvarda Beneše se nachází na levém břehu Vltavy pod Letenskými sady mezi Čechovým
a Štefánikovým mostem. Jde o dopravní spojnici Holešovic a Malé Strany s návazností na město přes
Štefánikův most navazující na ulici Revoluční a Letenský tunel a přes Čechův most navazující na Pařížskou
ulici. Cesta z Malé Strany do Bubnů vedla pod Letnou již historicky.
Charakter místa je dán úzkým prostorem mezi nábřežní zdí a opěrnou stěnou pod prudkým svahem
Letenského vrchu. Tento profil je dopravně značně zatížen. Úzký profil, tramvajová trať a dopravní zátěž
snižují kvalitu pěšího průchodu a průjezdu na kole.
Jako hlavní spojnice s okolním městem fungují mosty v prodloužení os významných městských ulic –
Pařížské a Revoluční. Na mosty navazují i přístupové cesty a schodiště na Letnou. Chodníky na mostech
a cesty letenského svahu jsou odříznuty dopravně vytíženou silnicí a nejsou dostatečně provázané s nábřežní
hranou, po které dnes jednostranně vede chodník pro pěší.

Napojení Pařížské ulice na schodiště na Letnou přes
Čechův most je pojato technicistním řešením křižovatky
současný stav

Předpolí mostů v současnosti slouží jako záchytné parkoviště turistických autobusů s přestupem
na výletní lodě nebo jako výchozí bod do centra Prahy. Autobusy často zužují už tak úzké podchody v patách
mostů. Mezi oběma mosty je v současné době vybudováno utilitární železné molo, které slouží jako přístup
k lodím kotvícím v přístavu podél nábřežní zdi. Toto molo není pro veřejnost přístupné.
Návaznosti pro pěší a cyklistický pohyb jsou v současné době, vzhledem k úzkému profilu a velkému
dopravnímu vytížení nábřeží, značně omezeny. Pěší vazby mezi Letenskými sady a nábřežím jsou realizované
pouze na předpolích obou mostů v návaznosti na zaústění cest ze sadů.
Historické propojení Revoluční ulice (Štefánikova mostu) a Letenské pláně představovala první pozemní
lanová dráha v Praze z roku 1900, která byla později nahrazena pohyblivým schodištěm. V dnešní době toto
propojení zastává pevné parkové schodiště, které z důvodu vyústění Letenského tunelu nemá komfortní pěší
návaznost na Štefánikův most.

Sloupy v chodníkovém prostoru omezují kvalitu pěšího
a cyklistického propojení 		
současný stav

Prostor „ostrova“ mezi břehem Vltavy a silnicí v místě zaústění historické Rudolfovy štoly je navzdory
nákladné rekonstrukci využíván pouze jako parkovací plocha obsluhy čerpací stanice lodí. Samotná
Rudolfova štola není zpřístupněna.

Odříznutí monumentálního schodiště na Letnou
od přístupu z Čechova mostu 		
současný stav

Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Edvarda Beneše
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PŘÍSTAV

NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Nábřeží Edvarda Beneše

Koncepce
Charakter a význam
Nábřeží by mělo svým charakterem reflektovat svůj primární účel – pohyb po nábřeží. Nábřeží Edvarda
Beneše je významnou spojnicí Holešovic a Malé Strany a zároveň centra města s Hradčanami, Bubenčí
a Holešovicemi. Celý úsek nábřeží je zároveň exponován pro výhledy z centra města a je jakýmsi soklem
Letenských sadů.

Návrh na rozšírení Židovské ulice – Vallo Sadovsky
Architects 				
ilustrace

Nábřeží by nemělo být místem, které je využíváno téměř výhradně motorovou dopravou, ale aktivní
tepnou pro všechny druhy pohybu ve městě (pěšky, na kole, veřejnou dopravou, lodí a motorovou dopravou).
Akt pohybu po nábřeží Edvarda Beneše by neměl být nepříjemnou zkušeností, ale příjemným zážitkem
s výhledy na panorama Starého Města.
Dopravní tepna nesmí tvořit bariéru v území, ale má být plnohodnotným městským nábřežím, které je
propustné v příčném i podélném směru. Dostatečné množství a kvalita přechodů by měly podporovat spojení
Letenských sadů s centrem města. Uspořádání jednotlivých druhů pohybu v nábřežním profilu by mělo
umožnit komfortní a spojitý pohyb především pěšky a na kole podél celého nábřeží.

ÚPRAVA PROFILU ULICE
NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE

Brooklyn Waterfront Greenway, New York

ilustrace

Zásadní impulz pro další
rozvoj tohoto
úseku nábřeží by měla přinést aktivace přístavního mola pod
SEZENÍ
SEZENÍ
nábřežní zdí a vyhlášení
přístavu
(viz
kapitoly
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města a 3.1.2.
PROPOJENÍ SCHODIŠTĚM
VOLNÝ PRŮCHOD
Informace pro hl. m. Prahu k zastavování a obnově plavby
při průchodu velkých vod Vltavou). Nábřeží Edvarda
VOROVÁ PROPUST
Beneše a protilehlý úsek Dvořákova nábřeží mohou společně plnit funkci hlavního přístaviště osobních lodí
v centru Prahy. Částečným přesunutím lodí k nábřeží Edvarda Beneše je možné dosáhnout uvolnění historicky
cennějšího Dvořákova nábřeží. Aktivace dnes pouze utilitárního mola a rozložení provozu osobních lodí
z pravého břehu napomůže vytvořit živou scénu přístavu v úseku mezi Hlávkovým a Čechovým mostem (viz
kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města).

Scenář a využití nábřeží
Železné molo by mělo být plnohodnotně využito pro stání a zásobování osobních lodí v zóně Centrum sever.
Podrobněji viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
Na nábřeží se kvůli stísněnému profilu nemůžou pořádat žádné akce, které by omezily lineární pohyb
po nábřeží nebo provoz budoucího přístavu. V souvislosti s výše popsaným budoucím charakterem nábřeží
je potřebné zaměřit se převážně na kultivaci fyzického prostředí, povrchů a konstrukcí na nábřeží s cílem
zvýšit pobytovou kvalitu prostoru a komfort při pěším a cyklistickém pohybu.
Nábřeží Quai Docteur Gailleton, Lyon: I primárně pro
pohyb určené nábřeží může být příjemným místem
s osobitou atmosférou
ilustrace
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Edvarda Beneše

Prostředí a mobilita
Horní úroveň nábřeží
V profilu horního nábřeží by bylo vhodné, za účelem uvolnění prostoru chodníku, upravit formu řešení
sloupů veřejného osvětlení a trakčního tramvajového vedení. Díky odstranění sloupů veřejného osvětlení
z prostoru chodníku a přeložení sloupů na stranu k letenskému svahu, dojde k jeho uvolnění a plné
využitelnosti současného chodníku pro pěší a cyklistický pohyb. Sloupy by měly být ve formě sdružených
sloupů s výložníky tramvajového vedení a měly by být umístěny za opěrnou stěnu letenského svahu tak,
aby žádným způsobem neomezovaly průjezdnost a průchodnost úzkého profilu ulice. Na horní úrovni se
následně může přehodnotit uspořádání nábřežního profilu s cílem optimalizace propustnosti pro všechny
druhy pohybu po nábřeží a zvýšení jeho pobytové kvality.

Jediný průchod podél břehu pro pěší v místě předpolí
Čechova mostu 			
současný stav

Paty a předpolí mostů
Jako jediné spojnice s okolním městem zde fungují dva mosty, na které navazují i přístupové cesty a schodiště
na Letnou. Paty mostů tvoří již dnes dva aktivní body, které fungují jako výstupní stanice turistických autobusů.
Je potřeba zaměřit maximální pozornost na umožnění kvalitního průchodu podél břehu řeky a vytvoření
návaznosti na Letnou i město. Předpolí mostů je třeba kvalitněji napojit na přístupová místa Letenských sadů
– schodiště a parkové cesty ústící u mostů. V podchodech obou mostů je třeba zajistit bezpečný a komfortní
průchod přerozdělením současné komunikace pomocí lokálního přerušení parkovacího pásu autobusů.
Dlouhodobá stání autobusů v průjezdech pod mosty by bylo vhodné přeměnit pouze na krátkodobá zastavení
pro nastoupení a vystoupení se zákazem stání a benefit volného prostoru využít pro posílení kontinuálního
kvalitního a bezpečného pěšího průchodu a cyklistického průjezdu po nábřeží.
Tmavé a nebezpečné průchody pod mosty, sloužící jako jediná průchodná místa cesty podél břehu, je
nutné prioritně zkultivovat. Kultivace průchodů by měla spočívat např. v kvalitním osvětlení, častém úklidu
apod. V případě Štefánikova mostu je potřeba kultivace průchodu pod mostem aktuální, vzhledem k velkému
dopravnímu zatížení horní ulice při ústí Letenského tunelu. Pro lepší napojení pěších cest po mostě, z Letné
a podél břehu by byla vhodná přestavba schodiště spojujícího most a nábřeží a doplnění chybějícího
schodiště na druhé straně mostu směrem k Rudolfově štole. Pro kvalitní, v současné době chybějící propojení
nábřeží Edvarda Beneše a Letenských sadů by v tomto místě bylo vhodné prověřit možnost alternativního
znovuobnovení první lanové dráhy ve formě výtahu od ústí Letenského tunelu na Letnou k dnešní letní
restauraci. K této problematice viz kapitola 2.2.3.6.2 Nábřeží Kapitána Jaroše.
Dolní úroveň
Přístav Centrum Sever by měl sloužit jako kotviště osobních lodí v centru města. V první fázi je nutné
aktivovat železné molo a provést technická opatření, aby mohlo být využíváno pro účely přístavu. Společně
s těmito úpravami je potřeba provést kultivaci předpolí obou mostů. Na nábřeží Edvarda Beneše by mělo být
umístěno plovoucí zařízení pro tankování pohonných hmot a dále by tady měly být zabezpečeny podmínky
pro napojení osobních lodí na média, odčerpání kalů a odvoz odpadů.
V další fázi je potřeba prověřit možnosti rozšíření „železné náplavky“ až k nábřežní zdi a možnost obměny
jejího povrchu vhodný nástup a výstup zákazníků osobních lodí a zásobování. V dlouhodobém časovém
horizontu navrhujeme zabývat se otázkou kompletní přestavby mola, aby mohlo plnit podobnou funkci jako
stávající náplavky, tj. možnost pohybu pěších bez omezení s napojením na horní úroveň nábřeží na obou
koncích.
V prostoru Rudolfovy štoly mezi břehem Vltavy a silnicí by mělo být prověřeno využití plochy pro potřeby
přístavu včetně alespoň částečného zpřístupnění Rudolfovy štoly. Jakékoli budované zázemí přístavu musí
v tomto místě zachovat charakter místa a prostupnost pro veřejnost podél břehu řeky.
Pro posílení obyvatelnosti a všeobecné sociální kontroly prostoru je potřebné vytvořit celkovou koncepci
osvětlení náplavky. Nejvhodnější umístění světelných zdrojů je pod hranu vykonzolovaného chodníku. Toto
umístění zajistí možnost dostatečně osvětlit prostor a zároveň bude zařízení chráněno před rizikem zasažení
vodou při záplavách.

Jediný průchod podél břehu pro pěší a cyklisty v místě
předpolí Štefánikova mostu 		
současný stav
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Kosárkovo nábřeží

Kosárkovo nábřeží
52,2—52,7 KM

Současný stav a charakter
Širší vztahy
Na sever od Mánesova mostu dnes končí pobytový charakter nábřeží. Klárov a Kosárkovo nábřeží (předpolí
Úřadu vlády a okolí Občanské plovárny) mají navzdory návaznosti na nadregionálně významné instituce
a prostranství a navzdory umístění ve faktickém srdci Prahy pouze utilitární charakter. Fyzické odříznutí
historicky cenných areálů, jako je Občanská plovárna, zahrada Strakovy akademie, mýtný domek bývalé
Rudolfovy lávky a především fyzická a vizuální bariéra mezi nábřežím a břehem, redukují veřejný prostor
Kosárkova nábřeží na pouhou dopravní spojnici a místo k parkování. Přitom je Klárov významnou křižovatkou
a důležitým uzlem veřejné dopravy, přestupovým bodem tramvají, metra a autobusů. Klárov představuje
rušné spojení mezi Malou Stranou a Starým Městem na protější straně, nikterak však mezi Malou Stranou
a Letnou, kde sice fyzická vazba existuje, nejde však o atraktivní a kultivovanou spojnici.

Klárov představuje vydechnutí husté zástavbě Malé Strany
současný stav

Klárov
Dopravní uzel a náměstí vznikly na místě původní osady, kterou protékal dnes zatrubněný potok Brusnice.
Neregulovaný charakter potoka připomíná bývalý název osady Na písku (Na pískách). V roce 1922 byla volná
plocha předpolí nového Mánesova mostu pojmenována po Aloisi Klarovi, který zde zřídil roku 1832 Ústav
pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců. Náměstí má, vzhledem ke svému umístění a významu
dopravního uzlu a ke své funkci předpolí Malé Strany a Mánesova mostu, zcela nevyhovující podobu. Systém
pěších komunikací je nefunkční, veškerý pohyb je koncentrován mezi Chotkovu silnici a Mánesův most
a do okolí zastávek veřejné dopravy. Parkové úpravy neodpovídají významu prostranství, zároveň je značně
omezena možnost průchodu podél nábřeží. Velká část území je využita pro parkování. Parkoviště na nábřeží
Klárova je umístěno přímo nad pozůstatky slepé koleje, kterou využívaly kropicí tramvaje. Klárov je oddělen
od břehu řeky výraznou prostorovou bariérou živého plotu.

Připomínka historických tramvajových kolejí pro kropicí
tramvaje, které zde tankovaly vodu
současný stav

Předprostor strakovy akademie
Strakova akademie, dnešní areál Úřadu vlády, vznikla jako kolej pro syny zchudlých šlechtických rodin.
Později byla rozšířena o gymnázium. Úřad vlády sem definitivně přesídlil po druhé světové válce. Areál
Strakovy akademie vždy fungoval jako uzavřená zahrada. Nábřeží je tvořeno jednosměrnou ulicí Kosárkovo
nábřeží s oboustranným parkováním, nevzhledným pásem nízkého porostu náletových dřevin a úzkým
chodníkem vedoucím podél plotu areálu Úřadu vlády a zcela odříznutým od možnosti výhledu na protější
nábřeží. Nábřežní hrana je tvořena šikmou kamennou zdí prorůstající plevelem, která byla realizována
po povodni roku 2002. V této šikmé nábřežní ploše jsou nepravidelně umístěny stromy různého druhu
a vzrůstu. Z hlediska veřejného prostoru a pobytového potenciálu zůstává nábřeží zcela nevyužito.

Nekultivované nábřeží znehodnocuje kompoziční vazbu
budovy Úřadu vlády na řeku
současný stav

Občanská plovárna
Občanská plovárna je místem, které je úzce spjato s historií koupání ve Vltavě. První plovárna zde byla
už v roce 1809. Občanská plovárna vznikla jako alternativa pro širokou veřejnost severněji od původní
plovárny vojenské. Budova Občanské plovárny je nejstarší budovou říčních lázní v Praze (1840). Budova
je v dlouhodobém nájmu soukromé společnosti, která investovala do oprav po povodni v roce 2002. Areál
je v současnosti veřejně nepřístupný. Nad budovou Občanské plovárny lze nalézt kapli sv. Máří Magdalény,
která sem byla přesunuta, neboť překážela při přestavbě nábřeží Edvarda Beneše a při výstavbě Stalinova
pomníku. Na břehu, v místě někdejších plovárenských mol, jsou dnes umístěna čtyři nástupní mola

Občanská plovárna

současný stav
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STROMOŘADÍ MOLO
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZAHRADY VEŘEJNOSTI
ZAHRADA STRAKOVY AKADEMIE

VOLNÝ PRŮCHOD

SDÍLENÝ PROSTOR POBYTOVÉ SCHODIŠTĚ

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Kosárkova nábřeží

komerčních plavidel. Břeh je regulovaný, zpevněný, v současnosti pokrytý travnatými porosty, vizuálně tak
evokuje přírodní břeh. Pěší i cyklistický pohyb je díky neprostupnému areálu Občanské plovárny odkloněn
z břehu do úzkého profilu dopravně vytížené ulice nábřeží Edvarda Beneše.

Koncepce
Klárov
Charakter a význam
Klárov je celoměstsky významný přestupní uzel a potenciální prostor k setkávání i pobytu. Místo je pěšky
dobře dostupné jak z Malé Strany, ze Starého Města, tak i z Letné. Je důležité posílit pobytový charakter místa,
předpolí jednoho z architektonicky nejkvalitnějších pražských mostů, zelené pomlky mezi Malou Stranou
a Starým Městem.
Scénář a využití nábřeží

Nepřístupná dolní úroveň nábřeží na Klárově

současný stav

Prostor může těžit z vysoké koncentrace návštěvníků, ale i obyvatel města, kteří tu mohou nalézt místo
k posezení, procházkám nebo odpočinku. Prostor může sloužit i pro konání kulturních událostí, čemuž
by měla být plocha částečně přizpůsobena. Hrázděný domek na nábřeží je v majetku vodáckého sdružení
Gemini. Využití formou klubovny je vítáno, neboť představuje civilní aktivitu v jinak turistické oblasti. Dolní
úroveň nábřeží je zapotřebí především zpřístupnit. Rybářské úvaziště a nástupní místo pro malá plavidla
může být zachováno.
Prostředí a mobilita

Podoba plánovaného podchodu pod Mánesovým mostem
ilustrace ADNS

Kontaktu Klárova s řekou překáží bariéra hustých porostů
současný stav

Prioritním záměrem je revitalizace nábřeží Klárova. S tím souvisí zejména realizace podchodu pod
Mánesovým mostem, který může bezbariérově propojit Kosárkovo a Malostranské nábřeží. Záměr je
v seznamu KVP pro vhodné investiční akce města pro rok 2014 a byla na něj zpracována studie (ADNS,
2009). V návrhu je zapotřebí prověřit zejména míru zpevnění nábřežní zdi a konstrukce podchodu a také
potřebnost vysvahování na jižní straně Mánesova mostu, která má v současné podobě potenciál stát se spíše
klidným, intimním parkem odděleným od rušného Klárova prudším porostlým svahem. Přístupnost parku
by byla nadále zajištěna stávajícím chodníkem v západní části, který překonává pouze mírný svah.
V souvislosti s realizací podchodu předpolí Mánesova mostu je potřeba propojit a zobytnit také dolní
i horní část nábřeží Klárova. To znamená odstranit fyzickou a vizuální bariéru keřů a živého plotu na horní
hraně nábřeží, odstranit prodejní místa a nástupní rampy pro komerční plavbu na Mánesově mostě, více
regulovat možnost parkování u nábřeží a celkově revidovat řešení dopravy v klidu v oblasti Klárova. Dále
je třeba realizovat dílčí zásahy pro posílení nejvyužívanějších pěších vazeb, které navazují na tramvajové
zastávky a stanici metra Malostranská. Je vhodné upravit stav zdvojených sloupů tramvajového trakčního
vedení a veřejného osvětlení.
Vzhledem k velké vytíženosti tohoto přestupního tramvajového uzlu by bylo vhodné rozšířit nástupní
ostrůvky tramvajových zastávek Malostranská a zlepšit přístup od veřejné dopravy k řece. Volný prostor
Klárova je předmětem samostatného architektonického projektu, případně architektonické soutěže, která
prověří možnosti využití Klárova jako rezervy pro zástavbu, jako multifunkčního prostranství, nebo jako
pobytového parku. S návrhem je nutné zpětně revidovat stávající systém zpevněných cest a komunikací viz.
0.1 Charakter dokumentu.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Kosárkovo nábřeží

Předprostor strakovy akademie
Charakter a význam
Strakova akademie nebyla, podobně jako další významné instituce, umístěna na břeh řeky náhodou. Plocha
mezi nábřežím a samotnou budovou byla navržena jako předprostor s kompozičními osou a komponovaným
parkem. Koncepce vnímá budovu společně s předprostorem jako jeden celek. Zahrada by se mohla v budoucnu
stát místem veřejného dění. Mohla by být otevřena veřejnosti nebo by se zde mohly pořádat kulturní
a benefiční akce. Místo by mohlo představovat komunikační platformu a symbol otevřenosti instituce.
Případné otevření zahrady by navíc mohlo výrazně zlepšit celkovou prostupnost územím. Inspiraci lze čerpat
například v ideovém projektu: Vláda opačně; Ida Chuchlíková, Jakub Chuchlík 2011.

Vizuální bariéra mezi nábřežím a řekou

současný stav

Ulice Kosárkovo nábřeží by měla být součástí nábřežní promenády, vedoucí od Hergetovy cihelny přes
Klárov, Kosárkovo nábřeží a dále na železné nábřeží Edvarda Beneše. Vazba Kosárkovo nábřeží – Letná nabízí
významnou osu propojující rekreační městské zázemí s historickým jádrem města.
Scénář a využití nábřeží
V dnešní době je poprvé možné uvažovat o nějaké formě přístupu do areálu Strakovy akademie pro veřejnost.
Zahrada Úřadu vlády může fungovat v podobném režimu zpřístupnění jako Valdštejnská zahrada Senátu PČR.
Může být otevřena například o víkendu nebo o svátcích. Nábřeží by mělo představovat trvale přístupnou,
veřejnou část předprostoru Strakovy akademie.
Zobytnění Kosárkova nábřeží by mohla pomoci zejména revitalizace šikmé nábřeží zdi, která svou
orientací ke slunci poskytuje ideální místo pro pobyt na břehu řeky. Na místě je vhodné zřídit úvaziště pro
malá plavidla, která podpoří kolorit a atraktivitu místa. V návrhu je však nutné zohlednit případná ochranná
pásma, která souvisejí s Úřadem vlády.

Chodník na Kosárkově nábřeží neumožňuje ani vizuální
kontakt s řekou, ani se zahradou Úřadu vlády současný stav

Prostředí a mobilita
Iniciačním záměrem pro nábřeží v předprostoru Úřadu vlády je kultivace porostů. Především je důležité
odstranit pás zanedbaných nízkých stromů a keřů a propojit tak vizuálně zahradu s nábřežím. Dále je
potřeba revitalizovat nábřežní stromořadí. Nově by mělo být pravidelné, jednoho druhu dřeviny a s vyšším
nasazením koruny pro zachování průhledů. Na nábřeží by měla být zrušena možnost parkování.
Dalším prioritním záměrem je optimalizace propojení a návaznosti Kosárkova nábřeží na Letnou. Především
jde o optimalizaci příčné vazby přes nábřeží Edvarda Beneše a bezbariérové propojení chodníků v Letenských
sadech.
Další změny na Kosárkově nábřeží by měly být předmětem celkového architektonického projektu. Návrh
by se měl zaměřit především na sjednocení výškových úrovní a povrchů nábřežního profilu, realizaci
přístupu k vodní hladině v celé délce předprostoru (kamenné schody, molo, úvaziště), na kultivaci a péči
o stromořadí, potvrzení kompoziční osy Strakovy akademie a také na optimalizaci formy oplocení areálu
a realizaci nových vstupů do areálu, zejména v úrovni kompoziční osy.

Ulice Kosárkovo nábřeží je dnes využita pouze pro průjezd
a podélné parkování
současný stav

Kosárkovo nábřeží může poskytnout klidnější, intimní pobytové plochy v těsnějším kontaktu s vodou, ale
také s unikátním výhledem a dostupnou veřejnou dopravou.

Mýtný domek, který stál u původního mostu současný stav
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Občanská plovárna
Charakter a význam
Areál Občanské plovárny, vzhledem k tomu, že jde o majetek hlavního města, by neměl být neprůchozí a zcela
nepřístupný a fungovat jako uzavřený, tedy v podstatě privatizovaný prostor. Celá plocha pozemku, nebo
alespoň její část by měla být trvale veřejně přístupná, neoplocená a měla by umožňovat podélný průchod. Je
důležité obnovit věhlas tohoto místa, jako vyhledávaného cíle pro rekreaci v centru města. Areál by se měl
stát součástí kontinuální nábřežní promenády, vedoucí od Hergetovy cihelny přes Klárov, Kosárkovo nábřeží
a dále na dolní úroveň nábřeží Edvarda Beneše.
Budova na nábřeží byla pouze zázemím samotné plovárny,
pontonové konstrukce na vodní hladině historický snímek

Scénář a využití nábřeží
Budova Občanské plovárny, která je v majetku hlavního města, může nadále sloužit komerčním aktivitám
(např. jako restaurace). Provoz by však měl být koncipován i pro běžné návštěvníky a obyvatele Prahy. Okolí
Občanské plovárny je vhodné využít jako pobytový prostor s možností jednorázových kulturních akcí. Vodní
hladina před Občanskou plovárnou je využívána pro nástup do osobních lodí. Počet nástupních pontonů pro
osobní lodě by měl být redukován, viz kapitola 2.2.3.4. Organizace vodní dopravy v centru města. Umístěním
bazénu na pontonu je možné připomenout původní využití břehu a po dlouhých letech obnovit tradici
koupání ve Vltavě. Náměty je nutné vnímat jako iniciační podklad pro následná jednání, popř. pro otevření
diskuze. Realizace záměru je podmíněna dohodou zúčastněných stran.

Břeh u Občanské plovárny slouží kotvení osobních lodí
současný stav

V Občanské plovárně je dnes luxusní restaurace
současný stav

Prostředí a mobilita
Pro znovuoživení areálu Občanské plovárny je nezbytné optimalizovat prostor pro pobyt, odstranit ploty
a bariéry v podobě zanedbaných porostů, umožnit průchod podél břehu před budovou Občanské plovárny
a obnovit návaznost na horní nábřeží Edvarda Beneše. Vhodné je komponovat prostor podle uceleného
konceptu zahrnujícím jednotný mobiliář a osvětlení a specifickou formou přístupu k vodní hladině. S tím
souvisí také podoba pontonů, mol a úvazišť. Charakteristickým obrazem Občanské plovárny je zarostlý
břeh. Je potřeba hledat novou kultivovanou formu nábřeží, která zachová atmosféru, ale umožní jej využít
jako veřejný prostor. Myšlenka obnovené plovárny by mohla být realizována formou pontonu, s vhodným
zabezpečením a stabilizací (např. hydraulické dalby). Prostory budovy mohou být částečně znovu využity
pro potřeby plovárny (šatny, klub, restaurace). Inspirací pro výsledný návrh může být například projekt
Copenhagen Harbour Bath, Kodaň, Dánsko, 2003.
Betonový podstavec, na kterém je umístěn kostelík sv. Máří Magdalény, představuje jediný možný přístup
na dolní úroveň břehu z předpolí Čechova mostu. Tato dopravní spojnice bude hrát velkou roli, pokud bude
realizována dolní, kontinuální úroveň nábřeží. Měla by být řešena současně s revitalizací areálu Občanské
plovárny.

Kostelík sv. máří Magdalény sem byl přesunut při stavbě
Stalinova pomníku. Toto místo dnes slouží jako přístupový
bod zájezdních, turistických autobusů
současný stav
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Malostranské nábřeží

Malostranské nábřeží
52,7—53,6 KM

Současný stav a charakter
Prostor Malostranského nábřeží je jedním z nejvyhledávanějších turistických a kulturně-relaxačních cílů
v Praze. Charakteristickým rysem místa je jeho historická informace v podobě zachovalé urbanistické
struktury ulic, historických domů, mlýnů, parkových prostorů i historických břehů, paměť místa, měkkost,
materialita. Nachází se v Památkové rezervaci hl. m. Prahy. Významnou podstatou Malostranského nábřeží
je přírodní charakter břehů, zejména v prostoru Čertovky a Cihelné náplavky u Hergetovy cihelny v podobě
zachovalé historické nivní krajiny v centru města.

Širší vztahy

Cihelná náplavka

současný stav

Park Kampa

současný stav

Kanál Čertovka

současný stav

Muzeum Kampa — Sovovy mlýny

současný stav

Úsek Malostranského nábřeží lze rozdělit do dvou částí – ostrov Kampa a část zvaná Cihelná náplavka,
které od sebe dělí kanál Čertovka. Celé území má dobré pěší vazby na okolní malostranskou zástavbu a díky
Karlovu mostu i na Staré Město. Severní část ostrova a Cihelná náplavka, je svou zastavěnou částí (strukturou
zástavby i systémem cest) přirozenou součástí malostranské zástavby. Úsek je zakončen v předpolí Mánesova
mostu, bez zjevné návaznosti dalšího pokračování cesty podél břehu v prostoru Klárova. Propojení této části
nábřeží s oblastí Klárova a Kosárkova nábřeží se podrobněji věnuje kapitola 2.2.3.6.4 Kosárkovo nábřeží.
Jižní část ostrova, park Kampa, pokračuje schodištěm na horní úroveň Janáčkova nábřeží. Spodní náplavka
je v místě smíchovské plavební komory uzavřená (viz 2.2.3.6.6 Janáčkovo nábřeží).

Historie
Ostrov Kampa, který dlouhou dobu neměl žádné jméno, vznikal postupně z přirozených náplav, navážek,
které jej postupně zvyšovaly. Od 15. století se na Kampě stavěly mlýny a mlýnské zahrady, které byly
postupně nahrazovány šlechtickými zahradami. Mlýny tvoří dodnes podstatnou část historie a paměti
místa. Nejznámějším je Sovův mlýn, nachází se na břehu Vltavy, byl vybudovaný v 15. století a dnes slouží
jako galérie současného umění Museum Kampa. Na Čertovce se nachází Velkopřevorský mlýn (u můstku
k Lennonově zdi), Zvolkovský mlýn a huť u Karlova mostu.
Na začátku 17. století byly zpevněny břehy ostrova a v roce 1884 byl zpřístupněn z Karlova mostu novým
schodištěm, teprve po druhé světové válce byly zpřístupněny zahrady a upraveny na veřejný park.

Koncepce
Úpravy tohoto stabilizovaného území spočívají v zaměření se na detail, v jemných úpravách a doplňování
vhodného mobiliáře. Je třeba hledat vyváženost ponechání historické paměti místa, zachovalých přírodních
kvalit nivní krajiny v centrální oblasti města a genia loci na jedné straně, s využitím potenciálu místa
a vazby na okolní město na straně druhé. Vytvoření kvalitních pobytových míst, pěších a cyklistických
propojení musí respektovat a zachovávat stávající klidnou atmosféru místa a jedinečnost přírodních břehů.
Pro uchování kvality místa je třeba ve všech záměrech důsledně koordinovat a regulovat komerční aktivity
spojené s turismem na břehu řeky, minimalizovat a kultivovat objekty na nábřeží, zejména můstky pro
přistávání lodí u přírodních břehů řeky a objekty předzahrádek restaurací.
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PŘEDZAHRÁDKA
VOLNÝ PRŮCHOD

PARK KAMPA
OSTROV KAMPA

ČERTOVKA

POBYTOVÁ NÁPLAVKA
PLAVEBNÍ KOMORA SMÍCHOV

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku ostrova Kampa

Park ostrova Kampa
Současný stav a charakter

Parkoviště pod oblouky Karlova mostu

současný stav

Ostrov Kampa je vymezen umělým kanálem Čertovka a spojen s okolní pevninou soustavou malých pěších
lávek a Karlovým mostem. Sestává z parku Kampa a zastavěné části navazující na malostranskou zástavbu.
Park Kampa, ohraničený historickou zdí a Sovovými mlýny, je v současnosti využíván jako kulturní a relaxační
prostor s pobytovými trávníky a výhledem na město a řeku. Špalíček dětského hřiště a komunitního centra,
umístěného mimoúrovňově bez návaznosti na okolní prostředí, spolu s budovou rybářské restaurace,
odděluje park od nábřeží. Budova Sovových mlýnů (dnes galérie) velmi pozitivním způsobem oživuje místo
umísťováním uměleckých děl do veřejného prostoru parku a na nábřeží, předzahrádkou své restaurace však
uzavírá prostor břehu a omezuje jeho průchodnost.
VOLNÝ PRŮCHOD

PARK KAMPA

Mezi Janáčkovým nábřežím a Sovovými mlýny se nachází jediná náplavka Malostranského nábřeží.
OSTROV KAMPA
VOLNÁ VODNÍ PLOCHA
Náplavka je vymezená příjemnou kamennou hranou se stromořadím a lavičkami s výhledem na řeku. Prostor
mezi touto hranou s břehem řeky není v současnosti nijak upraven, je částečně porostlý trávou s vyšlapanou
cestičkou. V místě před Rybářskou restaurací je umístěna dřevěná konstrukce paluby předzahrádky, která
zabírá podstatnou část přírodní náplavky a svým vzhledem, rozměry a ponechaným prostorem kolem
vytváří pocit, že průchod spodem po náplavce a pobyt na ní není žádoucí. Zbytek náplavky lze pak jen velmi
stěží veřejně využívat. V návaznosti na Říční ulici je náplavka zakončena schodištěm, pod nímž je zcela
neudržovaný prostor, kde vyrůstá náletová zeleň a plevel.

ČERTOVKA

Rekultivace prostoru pod oblouky Karlova mostu
		
ilustrace ateliér MCA

Koncepce
Charakter a význam

ČERTOVKA

NÁBŘEŽÍ HROZNOVÁ

Jde o parkové kulturně-relaxační prostředí navazující na kulturní potenciál Sovových mlýnů, Mlýnské
hospody a Rybářské restaurace s těžištěm kolem kanálu Čertovky a vltavského nábřeží. Území by mělo být
využívané především jako pobytový park s výhledem na řeku a protější nábřeží. V prostoru parku je vhodné
NA BŘEHU
PŘEDZAHRÁDKY
pořádat výstavy,
umísťovat umělecké předměty a sochy, je možné zde pořádat menšíSEZENÍ
kulturní
akce pro
VOLNÝ PRŮCHOD ODDECHOVÝ PROSTOR
VOLNÝ PRŮCHOD
PŘEDZAHRÁDKA VOLNÝ PRŮCHOD
veřejnost. Při všech akcích je potřeba vždy zachovat místo veřejně přístupné a prostupné.

NÁBŘEŽÍ ČERTOVKY

NA KAMPĚ

NÁPLAVKA

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

Prostředí a mobilita
Předzahrádka na břehu zastavěné části Kampy
současný stav

Městská část Praha 1 připravuje rekonstrukci parku Kampa (Park Kampa – Revitalizace a regenerace parku
Kampa a Nosticovy zahrady, Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Brno, 2009). Součástí projektu ovšem
nejsou například koncepční úpravy prostoru komunitního centra a dětského hřiště, které je nevhodně
umístěné mimoúrovňově bez vazby na park a řeku. Tento prostor obehnaný zdmi z obou stran by bylo,
s ohledem na protipovodňovou funkci zdi, vhodné propojit s břehem řeky a prostorem parku. Projekt
revitalizace parku se rovněž nezabývá zanedbaným prostorem náplavky mezi zdí a břehem řeky. Tento prostor
je třeba uchovat v původním charakteru a přednostně zachovat kvalitní veřejný průchod a pobyt na břehu
řeky. Předzahrádka restaurace, v podobě dřevěné paluby se střechou a bočními stěnami, přivlastňující si
i přilehlý veřejný prostor by měla být upravena a přesunuta na dlážděnou plochu před restauraci a spodní
úroveň pojednána jako volná plocha s měkkým povrchem. Kamenná hrana může být doplněna o pobytový
mobiliář, avšak vzhledem k povodním pevně ukotvený k podkladu. Při ústí Říční ulice navrhujeme vytvořit
kvalitní propojení spodní náplavkové úrovně jako logické pokračování ulice až na nábřeží.

ilustrace

Posezení na břehu Seiny, Paříž

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
NÁPLAVKA DOMŮ

ČERTOVKA

NÁPLAVKA DOMŮ

VOLNÝ PRŮCHOD
VOLNÝ PRŮCHOD PŘÍSTAVIŠTĚ
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Malostranské nábřeží

VOLNÝ PRŮCHOD

PARK KAMPA
OSTROV KAMPA

ČERTOVKA

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

SEZENÍ NA BŘEHU

PŘEDZAHRÁDKY
ČERTOVKA

NÁBŘEŽÍ HROZNOVÁ

NÁBŘEŽÍ ČERTOVKY

VOLNÝ PRŮCHOD ODDECHOVÝ PROSTOR

VOLNÝ PRŮCHOD

PŘEDZAHRÁDKA VOLNÝ PRŮCHOD

NA KAMPĚ

NÁPLAVKA

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku náměstí Na Kampě

Severní zastavěná část ostrova Kampa
Současný stav a charakter
Prostor mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem (zastavěná část ostrova) je v dnešní době
stabilizované zastavěné území s kvalitním povrchem ulice i podobou mobiliáře v hlavních prostorech. Mimo
hlavní průchozí turistické cesty, zejména v prostoru pod Karlovým mostem a mezi ním a ústím Čertovky, není
HŘIŠTĚ mostu
VOLNÝ PRŮCHOD
místo využíváno adekvátně svému významu. V prostoru pod obloukyDĚTSKÉ
Karlova
je umístěno parkoviště
NÁPLAVKA
DOMŮ
ČERTOVKA
NÁPLAVKA
DOMŮ
VOLNÝ
PŘÍSTAVIŠTĚ
osobních automobilů s omezeným vjezdem. Vjezd na parkoviště se odehrává z prostoruPRŮCHOD
můstku
přes Čertovku.
Za tímto parkovištěm se nachází dětské hřiště, na horní úrovni nábřežní zdi. Spodní úroveň nábřežní zdi
je doplněna přírodní úzkou náplavkou, ke které vede malé kovové schodiště. Náplavka je na svém konci
uzavřená dřevěným pódiem předzahrádky restaurace. Výhled z nábřeží mezi Lichtenštejnským palácem
a Karlovým mostem a pobyt na něm je znehodnocován moly lodních společností, provozujícími turistické
projížďky. V místě kamenného vjezdu do vody se nachází obezděný prostor zásobování Lichtenštejnského
paláce, který brání přístupu a příjezdu k vodě.

Návrh rekonstrukce parku Kampa 2005

ilustrace

Přírodní náplavka

inspirace

Nábřeží Seiny, Paříž

inspirace

Nábřeží Seiny, Paříž 			

inspirace

Koncepce
Charakter a význam
Místo by mělo zachovávat komorní charakter a těžit z historické atmosféry, kulturních vazeb, paměti místa,
kvalitních detailů a materiálových řešení. Hodnotou místa je bezprostřední kontakt s Karlovým mostem,
dále to jsou pohledy a průhledy kanálem Čertovka a příležitostné klidné předzahrádky místních restaurací.
PARK

Scénář a využití nábřeží

VOLNÝ PRŮCHOD PŘÍRODNÍ BŘEH

VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

V prostoru mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem je třeba zachovat historickou podobu
s pohledy na řeku a protější nábřeží. V tomto místě by neměly trvale kotvit turistické lodě a jejich nástupní
mola by měla umožnit bezprostřední kontakt s vodou například v podobě vhodně umístěných sedacích lavic.
Počet mol by se měl výrazně zredukovat. Ponecháno by mělo být maximálně jedno molo sloužící pouze
pro dobu nezbytnou pro nalodění a vylodění cestujících. Lodě zde nesmí dlouhodobě stát. Nástup na lodě
musí být kultivovaný. Podoba a řešení dle parametrů v kapitole 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru
města. Časová realizace záměrů bude postupná, je závislá na existenci stávajících smluvních vztahů a bude
předmětem dohody zúčastněných stran. Smlouvy v tomto úseku, které nejsou v souladu s Koncepcí, by ale
neměly být prodlužovány ani znovu uzavírány.
Prostředí a mobilita
Vzhledem k významu veřejného prostoru takto významných kvalit a historických souvislostí by bylo vhodné
přehodnotit nutnost vjezdu osobních automobilů, zejména nutnost parkování pod oblouky Karlova mostu.
Prostor pod oblouky Karlova mostu, který dnes slouží primárně jako parkoviště, by bylo vhodné rekultivovat
na plnohodnotný veřejný prostor. Městská část Praha 1 nechala vypracovat projekt revitalizace místa (ateliér
MCA), který řeší zpřístupnění a zpobytnění místa. V navazujícím prostoru současného dětského hřiště je
žádoucí zpřístupnit hrany historické nábřežní zdi posunutím plotu dětského hřiště dále od břehu. Hranu
by bylo vhodné osázet stromořadím a vytvořit tak nové místo pro pobyt s výhledem na Karlův most, řeku
a protější nábřeží. Předzahrádka restaurace pod nábřežní zdí v prostoru u protipovodňových vrat by měla
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VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Cihelné náplavky

být řešena v podobě volně stojících stolků na historické dlažbě, namísto současného dřevěného objektu,
který zabírá celý tento veřejný prostor. K této části náplavky by se měla zřídit rovněž alternativní přístupová
cesta přírodního charakteru náplavky za pomoci rekonstrukce stávajícího malého schodiště pod obloukem
Karlova mostu. Za účelem obnovení historického vjezdu k řece, kvalitního přístupu a užívání nábřeží by bylo
vhodné prověřit možnost odstranění obezděného parkovacího stání (zásobování) Lichtenštejnského paláce
umístěného ve vjezdu k řece.

Cihelná náplavka
Atmosféra Cihelné náplavky

současný stav

Současný stav a charakter
Cihelná náplavka je část Malostranského nábřeží vymezená z jihu kanálem Čertovka a ze severu předpolím
Mánesova mostu a pokračováním Klárova. Nachází se zde historická zástavba nábřeží, Hergetova cihelna
(dnešní muzeum Franze Kafky). Z prostoru náměstí mezi ulicemi U Lužického semináře a Cihelné vede jedna
z nejužších uliček v Praze. Jde o úzký pozemek v majetku hlavního města Prahy, který je zakončen restaurací
s výhledem na Čertovku. V blízkosti se nachází vstup do Vojanových sadů. Historický kamenný příjezd k řece
z ulice Cihelné je v dlouhodobě zanedbávaném stavu a bez jakékoli návaznosti na okolní prostředí, zejména
na přilehlý park směrem ke Klárovu. Pozemek je ve vlastnictví ČR.

Možnosti posezení na břehu

ilustrace

Břeh navazující na parkové prostředí Klárova je jediným zachovalým přírodním neregulovaným břehem
v centru města. Je to jedinečné místo, kde je možné vstoupit do vody (k vodě) po přirozeném břehu, pozorovat
vodní ptactvo, krmit labutě a případně sedět na horní hraně nábřeží na lavičce v parku. U tohoto břehu však
jsou dnes situována mola pro turistické výletní lodě, která degradují tento jediný neregulovaný historicky
přírodní břeh v centru Prahy. Prodejci lodních lístků, reklamní zařízení umístěné na nástupních pontonech
negativně ovlivňují atmosféru tohoto klidného místa a jeho přirozených kvalit.
Této části nábřeží chybí zejména kontinuální návaznost cesty podél břehu a napojení na okolní městskou
strukturu. Problematické je jak překročení Mánesova mostu a propojení s Klárovem, tak navázání
na pokračování směrem na Kampu.

Koncepce
Charakter a význam
Rybářský chodníček podél břehu řeky

ilustrace

Cílem je zachovat klidné parkové prostředí s výhledy na Karlův most a protější Alšovo nábřeží, uchovat
historickou podobu, atmosféru a materiálové řešení. Velice hodnotný a vyhledávaný je zdejší blízký kontakt
s vodním ptactvem spojený s přírodními neregulovanými břehy a bezprostředním kontaktem s řekou.
Scénář a využití nábřeží
Vzhledem k tomu, že jde o území v památkové rezervaci s jedinečnou kvalitou prostoru, bylo by vhodné
přesunout turistické lodě a jejich mola, která degradují tento jediný neregulovaný historicky přírodní břeh
v centru Prahy, do jiných částí města například do prostoru na Klárově (viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní
dopravy v centru města). Toto místo by mělo zůstat prázdné a sloužit veřejnosti ve svém přírodním měkkém
charakteru a provázaností s historickou zástavbou Malé Strany.

Pohled na ústí Čertovky

současný stav
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Centrum
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Malostranské nábřeží

Prostředí a mobilita
Je třeba rehabilitovat poslední historicky zachovaný příjezd k řece s původní dlažbou jako vyústění Cihelné
ulice. S majitelem sousedního pozemku Hergetovy cihelny, využívaného jako parkoviště, by bylo vhodné
iniciovat jednání za účelem propojení restaurace s parkem, případně jeho přeměny v navazující park
například rozšířením předzahrádky. Historický dlážděný příjezd k řece by tak prostupoval kontinuálním
parkem. Severním směrem by bylo vhodné doplnit šikmou nábřežní zeď o možnost sezení v její koruně,
případně prověřit možnosti její úpravy za účelem zprostupnění např. do podoby sestupného pobytového
sedacího schodiště s výhledem na Karlův most.
Stávající rybářská cesta, vedoucí od ústí historického vjezdu podél nábřežní zdi k Čertovce, by měla být
přeměněna na kultivovaný chodníček přírodního charakteru a navázána na úzkou uličku spojující Čertovku.
Může tak dojít k zajímavému alternativnímu propojení cest podél břehu řeky s atraktivním pohledem
na Čertovku a Karlův most.

Nástupní mola turistických lodí, degradující přírodní břeh
řeky Cihelné náplavky		
současný stav

Provázání parku s Kosárkovým nábřežím je vhodné řešit zprůchodněním prostoru pod Mánesovým
mostem v podobě bezbariérové promenády podél břehu kolem přístaviště na Klárově, včetně zajištění
chráněného průjezdu cyklotrasy A1. Tomuto problému se více věnuje kapitola 2.2.3.6.4 Kosárkovo nábřeží
a 2.2.3.3 Mobilita v centru města.

Čertovka
Současný stav a charakter
Umělý vltavský kanál vykopaný ve středověku za účelem regulovaného napájení mlýnů. Původně se
jmenoval Rožmberská strouha. Je napájený několik set metrů dlouhou štolou, která přivádí vodu z horní
části smíchovského zdymadla. Kanál Čertovka zachovává historickou atmosféru v místě a vymezuje prostor
ostrova.

Atmosféra kanálu Čertovka

současný stav

Nabízení lodních lístků

současný stav

Koncepce
Vzhledem k zachování autentické atmosféry místa není vhodné v tomto místě provádět žádné změny, které by
vedly k dalšímu zintenzivnění turistické lodní dopravy (mola apod.). Je třeba zachovat unikátní historickou
podobu, která se dochovala do dnešní doby a vnímat místo jako technickou, kulturní a historickou stopu
napájení mlýnů. Bylo by vhodné vytvořit pravidla pro vjezd a kotvení osobních lodí (viz kapitola 2.2.3.4
Organizace vodní dopravy v centru města).
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Janáčkovo nábřeží

Janáčkovo nábřeží
53,6—54,4 KM

Současný stav a charakter
Širší vztahy
Jde o promenádní nábřeží propojující nábřežní prostor mezi ostrovem Kampa a smíchovským nábřežím
na jihu. Původně se nazývalo Ferdinandovo, po připojení jižní části bylo přejmenováno na Janáčkovo
nábřeží. Zahrnuje horní úroveň nábřeží (ulice Janáčkovo nábřeží), smíchovskou plavební komoru, Dětský
ostrov, Petržilkovský ostrov s Malostranskou vodárenskou věží a parkový předprostor navazující můstkem
na Dětský ostrov. Jde o atraktivní a turisticky značně využívanou cestu podél břehu řeky s pohledem
z výšky chodníku na lodě projíždějící v bezprostřední blízkosti plavební komorou. Zklidněná dopravní ulice
Janáčkova nábřeží s oboustranným parkováním je v prostoru chodníku na nábřežní zdi doplněna vzrostlým
stromořadím. Šířka chodníku neodpovídá značné pěší vytíženosti v obou směrech a oboustranné parkování
vozidel neumožňuje bezpečný průjezd cyklistů.
Základním nedostatkem tohoto úseku je ztráta bezbariérového propojení cest podél břehu v místě předpolí
mostu Legií a nutnost hledání velmi vzdálených bezbariérových cest. (viz kapitola 2.2.3.3. Mobilita v centru
města). V souvislosti s chybějícím bezbariérovým propojením dochází ke ztrátě orientace a kontinuity pohybu
podél břehu řeky. Náplavka pokračující z Kampy je uzamčena pod mostem branou prostoru smíchovské
plavební komory. Toto ukončení je navíc posíleno uzavřením nábřeží v podobě venkovní předzahrádky
kavárny, která svým pódiem zabírá celý prostor náplavky a neumožňuje další průchod. Pro pokračování podél
břehu je tak nutné opustit spodní úroveň, po strmých schodech vystoupat na horní úroveň Janáčkova nábřeží
a následně se pohybovat v prostředí rušné ulice se značným automobilovým a tramvajovým provozem.
Na jižním konci Janáčkova nábřeží tvoří překážku v kontinuitě pohybu podél řeky tmavý, neatraktivní
a nebezpečný podchod předpolí Jiráskova mostu (viz kapitola 2.2.3.6.7 Smíchovské předpolí Jiráskova mostu).
Smíchovská plavební komora
Smíchovská plavební komora je z hlediska lodního provozu na řece jednou z nejvytíženějších. Atraktivní
výhled do prostoru vodní cesty je v dlouhém úseku zacloněn vzrostlými a neudržovanými stromy a keři,
které lemují nábřežní zeď v místě plavební komory. Spodní prostor náplavky je součástí plavební komory
a veřejnosti je nepřístupný.
Dětský ostrov
Současný tvar Dětského ostrova se ustálil při velké povodni v 17. století. Do této doby zde bylo několik menších
ostrůvků, z nichž zůstal jen těsně sousedící Petržilkovský ostrov, na kterém stojí vodárenská věž. V letech
1911–1914 se přestavovalo smíchovské nábřeží a stavěla se plavební komora zdymadla. Oba ostrovy se staly
technickou součástí vodní cesty. Z Petržilkovského ostrova zbyl jen pozůstatek s bývalou Malostranskou
vodárenskou věží. Část ostrova byla připojena k ostrovu Dětskému, který regulací změnil velikost i tvar.
Ostrov je spojen s pevninou pouze jedním klenutým můstkem a cesty na něm jsou tedy slepé. V současné
době se zde nachází různorodá hřiště, jejichž charakter se mění směrem od vstupu (od hřišť pro nejmenší děti
po fotbalová a volejbalová hřiště, skatepark). Na konci ostrova se nachází uzavřený nepřístupný pozemek,
který je ve vlastnictví Povodí Vltavy a je součástí plavební komory. Špička ostrova je tak nepřístupná
veřejnosti.
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, SPORTOVIŠTĚ
ÚPRAVA PROFILU ULICE

VOLNÝ PRŮCHOD

VOLNÝ PRŮCHOD
NÁBŘEŽNÍ RESTAURACE

PLAVEBNÍ KOMORA

DĚTSKÝ OSTROV

PLAVEBNÍ KOMORA

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Janáčkova nábřeží

Dětský ostrov

Pohled na nábřežní zeď v oblasti plavební komory
s chybějícím propojením horní a dolní úrovně
současný stav

Současný tvar Dětského ostrova se ustálil při velké povodni v 17. století. Do této doby zde bylo několik menších
ostrůvků, z nichž zůstal jen těsně sousedící Petržilkovský ostrov, na kterém stojí vodárenská věž. V letech
1911–1914 se přestavovalo smíchovské nábřeží a stavěla se plavební komora zdymadla. Oba ostrovy se staly
technickou součástí vodní cesty. Z Petržilkovského ostrova zbyl jen pozůstatek s bývalou Malostranskou
vodárenskou věží. Část ostrova byla připojena k ostrovu Dětskému, který regulací změnil velikost i tvar.
Ostrov je spojen s pevninou pouze jedním klenutým můstkem a cesty na něm jsou tedy slepé. V současné
době se zde nachází různorodá hřiště, jejichž charakter se mění směrem od vstupu (od hřišť pro nejmenší děti
po fotbalová a volejbalová hřiště, skatepark). Na konci ostrova se nachází uzavřený nepřístupný pozemek,
který je ve vlastnictví Povodí Vltavy a je součástí plavební komory. Špička ostrova je tak nepřístupná
veřejnosti.
Petržilkovský ostrov
Nejmenší pražský ostrov poblíž jižního cípu Dětského ostrova. Kdysi zde stál kartouzský mlýn, stále zde
stojí vodárenská věž, která do roku 1886 sloužila vodárenským účelům, od roku 1988 jsou zde kanceláře.
Dnes je v objektu mlýna sídlo společnosti VHR, a. s. Budova mlýna se nachází v sousedství Jiráskova mostu
a pozemek, ležící na břehu řeky, společnost využívá jako parkoviště pro své návštěvníky.
Předprostor Dětského ostrova

Pohled na severní špičku Dětského ostrova		
současný stav

Malý klenutý můstek na Dětský ostrov byl postaven na pilířích vybudovaných pro původní umístění
Jiráskova mostu, který měl vést z tohoto místa do ulice Myslíkovy. Předprostor můstku je tak nedobudovaným
předpolím Jiráskova mostu, čemuž odpovídá pozůstalé tvarování nábřežních zdí. V prostoru plavební komory
je umístěn Jazz Dock – hudební bar, který si za dobu své existence vybudoval pozici atraktivního kultovního
místa s kvalitní hudební produkcí.

1:500

Koncepce
Nábřeží
Charakter a význam
Průhled plavební komorou

současný stav

Nábřeží by mělo zachovat a v nových návrzích a úpravách prostředí podporovat stávající promenádní
charakter s výhledem na řeku, plavební komoru a protější břeh. Je třeba využít potenciálu této atraktivní
promenádní cesty a adekvátním způsobem bezbariérově propojit Kampu se smíchovským nábřežím, beze
ztrát kontinuity pohybu po nábřeží.
Scénář a využití nábřeží
Tématem je promenádní cesta po horní hraně nábřeží nabízející pohled na řeku, Dětský ostrov, průhled
do komory smíchovského zdymadla, s kavárenským využitím v úrovni náplavky. Kontinuální cesta podél
břehu by měla být navázána na úrovni náplavky i pod mostem Legií, podél komory. Předprostor Dětského
ostrova by měl sloužit jako parkově upravené pobytové místo, nástupní místo na ostrov, akcentující mlýn
s vodárenskou věží a částečně zpřístupňující Petržilkovský ostrov.

Petržílkovský ostrov

současný stav
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Janáčkovo nábřeží

Prostředí a mobilita
V prostoru úseku mezi plavební komorou a mostem Legií by bylo vhodné vybudovat z horní úrovně
nábřeží klesající rampu na spodní úroveň náplavky vedoucí z Kampy. Tato rampa by měla, s ohledem
na architektonickou kvalitu nábřežní zdi a plavební komory, zabezpečit bezbariérové propojení kontinuálního
pohybu podél břehu řeky mezi Kampou a Janáčkovým nábřežím. Projekt rampy musí být zpracován na základě
kvalitního architektonického návrhu a musí zohledňovat širší souvislosti a odpovídat významu tohoto místa
v rámci historického jádra města a technického díla plavební komory, mostu a nábřežní zdi.
Je třeba ověřit možnost redukce parkovacích stání a šířky průjezdného jízdního pruhu za účelem rozšíření
prostoru chodníku adekvátně významu nábřeží a doplnění cyklopruhu v celé délce nábřeží, včetně návazností
na přilehlé ulice. Z hlediska cyklistické dopravy je žádoucí zachovat současné cyklistické pruhy a doplnit
návazná integrační opatření směrem do centra, resp. obdobně v ulici Svornosti ve směru z centra. Horní
úroveň nábřeží by bylo vhodné, v případě rozšíření chodníku doplnit o sedací mobiliář s pohledem na řeku.

Průchod promenádním nábřežím

současný stav

Podoba dětských hřišť na ostrově

současný stav

Vzhledem k atraktivitě pohledu na Dětský ostrov a smíchovskou plavební komoru je třeba kultivovat
vzrostlou zeleň v prostoru náplavky u plavební komory tak, aby byl z chodníku na horní hraně nábřeží
umožněn rozhled. Vzhledem k neaktivitě parteru budov by bylo vhodné ověřit možnost vybudování venkovní
kavárny v prostoru náplavky u komory s pohledem na lodě projíždějící komorou.
Předprostor vstupu na lávku k Dětskému ostrovu by měl být revitalizován do podoby nábřežního parku.
Mělo by dojít k úpravám povrchů, trasování cest a doplnění vhodného mobiliáře. Plot kolem Petržilkovského
ostrova a schodiště na něj je třeba upravit do podoby adekvátní významu tohoto místa. Bylo by vhodné ověřit
možnost alespoň částečného zpřístupnění ostrova.

Dětský ostrov
Charakter a význam
Zamýšlená realizace druhé smíchovské plavební komory (viz kapitoly 1.3. Přehled stávajících záměrů)
výrazně ovlivní charakter a možnost užívání východního břehu ostrova. Z tohoto důvodu nebude bohužel
možné kontaktně využívat ani jeden z břehů ostrova. Pohledový kontakt s řekou a jejím břehem by měl být
podporován a rozvíjen. Měly by být zejména akcentovány průhledy na protější ostrov Žofín. Dětská hřiště
a sportoviště, realizovaná na ostrově, by měla odpovídat charakteru prostředí ostrova, využívat blízkého
kontaktu a provázání s řekou.
Scénář a využití nábřeží
V souvislosti s významnou investiční akcí výstavby nové plavební komory „PK Staré Město“ (viz kapitoly
1.3. Přehled stávajících záměrů a 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města), která významně ovlivní
podobu a užívání východního břehu Dětského ostrova, navrhujeme zároveň (ideálně formou kompenzačních
opatření) zlepšit parametry a kvalitu promenádního prostoru Janáčkova nábřeží, zejména z hlediska
průchodnosti a pobytu, a zároveň náplavkového prostoru současné plavební komory.
Cesty podél břehu ostrova by měly umožňovat okružní bezbariérovou promenádní vycházku. Ostrov by
měl být využíván všemi věkovými kategoriemi, ne jako dnes, kdy severní část ostrova je využívána pouze
staršími dětmi a mládeží na fotbalovém hřišti či ve skateparku. Tato zadní část ostrova by měla lákat
i k jiným aktivitám. V ideálním případě by mohla být v budovách, které vlastní dnes Povodí Vltavy, otevřena
kavárna či zahradní restaurace, která bude nabízet klidné prostředí parku Dětského ostrova, v návaznosti
na dětské hřiště a s výhledem na řeku, Kampu a Střelecký ostrov. Obě špičky Dětského ostrova mají totiž
velký potenciál nabídnout zajímavé atraktivní místo pro pobyt u řeky se zajímavými výhledy – bylo by
vhodné iniciovat jednání se správci pozemků (Povodí Vltavy) s cílem umožnění veřejného přístupu (i třeba
omezený se stanovenými jasnými pravidly) na špičku ostrova.

Dětské hřiště, Berlín

ilustrace

Rozhraní dětského hřiště, Berlín

ilustrace

Využití Dětského ostrova jako místa pro dětská hřiště je v principu správné a je vhodné tento způsob
rozvíjet. Nábřeží by mělo umožňovat větší kontakt s vodou. Ostrov by mohl nabízet i prostor pro sportovní
akce, případně i kulturní akce komornějšího typu (malé jazzové koncerty apod.).
Prostředí a mobilita
Stávající křoviny podél břehu zamezující výhledům a průhledům je třeba vhodným způsobem prořezat
a umožnit tak průhledy na řeku a kontakt s ní. Břehy ostrova by měly být volné. Podél břehů by bylo
vhodné zřídit takový mobiliář, který nabídne možnost oboustranného sezení – s pohledem na dětské hřiště
i s výhledem na řeku.
Pro pořádání sportovních akcí by měl být prostor ostrova vybaven adekvátním technickým zázemím
a možností napojení na média. Technické a materiálové řešení dětských hřišť a sportovišť by mělo odpovídat
tomu, že je umístěno v zátopové oblasti s průtočnými vodami. Obecně by zde mělo být co nejméně zpevněných
povrchů a zachováno co nejvíce povrchů přírodních (např. mlatových nebo písčitých).

Dětský ostrov před vybudováním plavební komory
historické foto

Veřejný přístup na špičku ostrova nabídne tento zajímavý bod v území s rozhledem na vodní hladinu. Tyto
body by měly být doplněny o vhodný sedací mobiliář adekvátní významu místa.
Předprostor lávky na ostrov je nutné výrazným způsobem rekultivovat do parkové podoby, která bude
vybízet ke vstupu na Dětský ostrov. Bylo by vhodné rovněž ověřit možnost zpřístupnění Petržilkovského
ostrova.

Nábřežní kavárna v prostoru plavební komory

ilustrace
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Smíchovské předpolí Jiráskova mostu

Smíchovské předpolí Jiráskova mostu
54,4 KM

Současný stav a charakter
Jde o uzel mezi Janáčkovým nábřežím, smíchovským nábřežím, Dienzenhoferovými sady a přes most
o napojení na Rašínovo nábřeží. Tento uzel hraje klíčovou roli spojovacího článku v průchodnosti podél
levého břehu řeky a výrazně ovlivňuje charakter celého navazujícího smíchovského nábřeží. Příchod od
promenádního Janáčkova nábřeží v tomto místě končí v podobě zanedbaného a nebezpečného průchodu
v úzkém uličním profilu ulice Nábřežní pod Jiráskovým mostem. Místu výrazně chybí návaznost na přilehlý
park Dienzenhoferovy sady a horní část Janáčkova nábřeží. Na předpolí Jiráskova mostu navazuje oplocený
soukromý pozemek (Rodop, a. s.), není tak možné projít podél břehu řeky a veškerý kontinuální pohyb je
sveden do prostoru úzkého dopravního koridoru vymezeného plotem a nábřežní zdí.

Parkování automobilů pod Jiráskovým mostem
současný stav

Koncepce
Charakter a význam
Pro celkové oživení smíchovského nábřeží je klíčová přeměna tohoto uzlu v komfortní městské promenádní
propojení s Janáčkovým nábřežím, s návazností na přilehlou zástavbu a síť veřejných prostranství Smíchova,
včetně Dienzenhoferových sadů. Prostor pod mostem by měl nabízet kultivované, bezpečné a adekvátně
osvětlené prostředí, které bude svým charakterem lákat v pokračování cesty dále podél břehu. Měl by být
lépe napojen na horní část nábřeží, sady a ulice Smíchova.

Jediná spojnice Janáčkova a smíchovského nábřeží
současný stav

Scénář a využití nábřeží
Bylo by vhodné uvolnit uzavřený pronajímaný prostor pod obloukem Jiráskova mostu, který je ve vlastnictví
města, a umožnit rozšíření průchodu pod mostem, případně zřídit zde takový provoz, který dokáže tmavý
průchod oživit a zbezpečnit (galérie, kavárna, restaurace s návazností na řeku formou předzahrádky oběma
směry k soukromým pozemkům).
Bylo by vhodné iniciovat jednání s vlastníky soukromých pozemků na břehu řeky (konkrétně Rodop,
a. s., a VRV, a. s.), která by vedla alespoň k částečnému umožnění veřejného průchodu podél břehu řeky jako
alternativy stávajícího nebezpečného průchodu.
Soukromý pozemek na nábřeží

současný stav

Prostředí a mobilita
V zájmu rozšíření chodníku a zajištění obousměrného cyklistického provozu je třeba v první fázi zrušit
parkování při východní straně vozovky. Rozšíření chodníku a kvalitní osvětlení podchodu nabídne bezpečný
a atraktivní průchod. V úseku mezi Jiráskovým mostem a náplavkou smíchovského nábřeží (soukromý
pozemek Rodop, a. s.) by bylo vhodné prověřit možnost vybudování malého dřevěného kontinuálního mola,
které umožní průchod podél břehu řeky a zároveň nabídne možnost úvazu rybářských loděk, nástup veslařů
a úvaziště malých lodí společnosti Rodop. Na pozemku bývalého mlýna (VRV, a. s.) u Jiráskova mostu by
na místě stávajícího parkoviště byla například příležitost k otevření malé parkové restaurace s přímým
kontaktem s řekou a mlýnem.
Uzavřený sportovní areál na břehu v předpolí Jiráskova
mostu				
současný stav
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ÚPRAVA PROFILU ULICE
ÚPRAVA PROFILU ULICE
INICIACE OTEVŘENÍ PROSTORU
SOUKR.POZEMEK

NÁHON

PETRŽÍLKOVSKÝ OSTROV

PLAVEBNÍ KOMORA

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku předpolí Jiráskova mostu

Příklad prostředí pod mostem

ilustrace

SEZENÍ
NÁBŘEŽNÍ CAFÉ
KULTIVACE ULICE

SOUKROMÝ POZEMEK

Příklad bezpečného a atraktivního podchodu pod mostem
ilustrace

SEZENÍ NA HRANĚ
ÚPRAVA ULICE

PARK
ŠIKMÁ NÁBŘ. ZEĎ VOLNÝ PRŮCHOD VODNÍ PLOCHA
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Smíchovské nábřeží

Smíchovské nábřeží
54,4—55,6 KM

Současný stav a charakter
Vymezení
Úsek levého břehu Vltavy, přiléhající k lokalitě Smíchova, vymezené z jižní části přístavem Praha Smíchov
a ze severu Jiráskovým mostem, tj. Hořejší nábřeží, část Janáčkova nábřeží a ulice Nábřežní, včetně předpolí
Jiráskova, Palackého a železničního mostu.

Historie
Charakter smíchovského nábřeží je dán historickým využitím celého Smíchova jako místa průmyslových
areálů. Díky výhodné poloze zde od poloviny 18. století vznikaly různé manufaktury, které byly, podle
logistických potřeb, více či méně vzdálené od břehu řeky. Nacházely se zde chemické továrny, přádelny,
továrna na mlýnské stroje, porcelánka a řada dalších podniků. Pro velké množství komínů dostal Smíchov
přívlastek „pražský železářský.“ Od roku 1816 působila přímo na břehu řeky, v místě přibližně mezi Palackého
mostem a dnešním můstkem na Dětský ostrov, továrna Kartounka na výrobu kartonů. Od roku 1869 zde až
dodnes působí smíchovský pivovar. Průmyslový ráz si Smíchov zachoval až do počátku 80. let 20. století.
Demolicí budov pro výstavbu metra a proražením Strahovského tunelu se začal charakter rychle měnit
a z dělnické průmyslové čtvrti se stala významná obchodní, ale současně i dopravní křižovatka města. Nově
vzniklé obchodní a administrativní lokální centrum Anděl aktivovalo část nejbližšího území. Charakter
okolních ulic na tuto změnu reaguje velmi pozvolna, změny jsou zatím patrné jen v ulici Lidické, navazující
na Palackého most, která je také oživovaná provozem tramvají.

Soukromý pozemek v jižní části nábřeží s výhledem
na Vyšehrad a železniční most		
současný stav

Horní úroveň šikmé náplavkové zdi je často užíván pro
relaxování 		
současný stav

Charakter a stávající využití
Smíchovské nábřeží je spojovacím článkem mezi městskými promenádními nábřežími a krajinným
charakterem Jižního portálu Prahy s přechodem v městský ochranný přístav Smíchov. Významná dopravní
spojnice Praha–Plzeň: Strakonická a Nádražní ulice navazující na Resslovu (Žitnou a Ječnou), vytváří
nepřekročitelnou a neprostupnou bariéru v území. Nedostatečná prostupnost území, linearita dopravního
koridoru, železnice a plošné průmyslové areály, soukromé pozemky na břehu řeky, dopravní přetíženost
mostů společně s nepřívětivým prostředím předpolí mostů odřezávají tento úsek břehu řeky takřka
kompletně od okolní zástavby a možné kontinuální cesty podél břehu. Dopravní koridory rovněž spojují bloky
domů do neprostupných celků, které se tak dají připodobnit k průmyslovým uzavřeným areálům. Bloky
domů jsou odřezávány od jádra města po vrstvách a tak tkáň města není dostatečně kapilárně propojená
s nábřežím a vnitřnímu městu tak velmi chybí prostup pozitivní energie řeky. Nábřeží se tak kvůli složitému
přístupu stalo koncovým, odlehlým nábřežím v centru města se všemi souvisejícími negativními dopady.
I samotné nábřeží pokračuje v odřezávání vrstev formou striktního oddělování prostoru nábřeží a náplavky.
Parková plocha Hořejšího nábřeží a navazující stromořadí zjemňují tvrdost průmyslových areálů a doplňují
kamennou náplavku s nábřežní zdí v místě, kde chybí bloková zástavba.
Specifické téma přinášejí mosty a jejich předpolí. Soukromé pozemky v předpolí Jiráskova a železničního
mostu vytvářejí neprostupné uzly v podobě uzavření veřejného průchodu podél břehu řeky. Společně s výše
jmenovanými vlastnostmi území tvoří z nábřeží odříznutý autonomní celek bez návaznosti na okolní prostředí
všemi směry, což výrazně limituje využívání celku. Nejstarší z mostů, Palackého most, jako jediný souvisí
s historickou okolní blokovou zástavbou. Nabízí zajímavou dvojúrovňovou návaznost na Janáčkovo nábřeží

Zúžený prostor pod Palackého mostem - symbolika
mohutnosti mostu a síly vodního toku
současný stav

Továrna Kartounka v místě dnešního předpolí Jiráskova
mostu			
historická pohlednice
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a na Hořejší nábřeží spolu s Nábřežní ulicí v podobě dvou schodišť. Chybí však napojení na úroveň náplavky.
Předpolí Jiráskova mostu vytvořilo společně se soukromými pozemky přilehlých nábřežních parcel špatně
průchodné místo, které je dnes jedním z nejproblematičtějších míst na břehu řeky v centrální části města.
Železniční most spojující Výtoň a Smíchov pěší lávkou je rovněž z důvodu přiléhajícího soukromého prostoru
nedostatečně propojen s nábřežím i okolním městem.
Pro svou odlehlost a prázdnotu je nábřeží v současné době užíváno lidmi, kteří vyhledávají klid a současně
akceptují určitou neupravenost místa. Nábřeží často slouží pro rekreační běhání podél břehu, zejména
obyvatel Smíchova a Újezdu. Kontinuální průchod i průjezd pro cyklisty je z hlediska uzavřených bodů
na obou koncích a nebezpečného předpolí Jiráskova mostu nepříliš atraktivní a místy dokonce nebezpečný.
Smíchovské nábřeží často vyhledávají rybáři a rodiny s dětmi s cílem krmení vodního ptactva.
Dětské oplocené hřiště na Hořejším nábřeží bez návaznosti
na řeku
současný stav

Botel Admirál
Z hlediska širších vztahů nábřeží a jeho vazeb na přilehlou část Smíchova botel svým umístěním v ose
ulice Jindřicha Plachty brání v přirozeném průhledu na řeku. Dálkový průhled ulicí zakončený přístupem
na nábřeží, který by bylo nanejvýš vhodné využít jako vizuální a mentální propojení lokálního centra Anděl
s řekou, využívá (z pohledu vlastního zájmu zcela logicky) botel pro umístění velkoplošné reklamy. Tento
fakt však výrazným způsobem ovlivňuje možnosti propojení a vytvoření funkční sítě veřejných prostranství
přiléhajících k řece.

Kontejnery umístěné na vjezdové rampě

současný stav

Konstrukce botelu neumožňuje plavidlu samostatně stát, ani plout bez pomocných podpůrných zařízení.
Nástavby horních pater realizované po jejím zajištění na místě jí neumožňují její teoretické proplutí pod
mosty. Plovoucí zařízení je pevně spojeno s břehem mnoha stavebními prvky, které ji celou stabilizují
a nedělitelně provazují s náplavkou a nábřežní zdí.
Stavební řešení stabilizace, tj. fyzické spojení se stavbami nábřežní zdi a náplavky, výrazným způsobem
ovlivňuje možnosti užívání přilehlého prostoru nábřeží, brání pobytu, ale i průchodu tímto místem. Ocelové
schodiště, stavebně propojující plavidlo s horní úrovní nábřeží rozšiřuje zábor veřejného prostoru kolem
plavidla i na samotnou úroveň horního nábřeží a omezuje průchodnost, užívání i samotné vnímání prostoru
na náplavce. Na náplavce je umístěn rozměrný stavební objekt, sloužící jako zázemí a přípojné místo energií
pro plavidlo. Tento objekt fyzicky omezuje průchodnost náplavky a umocňuje neoprávněný pocit nežádoucího
průchodu pro veřejnost, navíc slouží jako další místo pro velkoplošnou reklamu. Kvůli umístění a provozu
botelu jsou nevyužitelné 4 „kobky“, které se nacházejí v nábřežní zdi náplavky.

Velkoplošná reklama před lodí Admirál

současný stav

Botel využívá všechny své objekty k umísťování velkoplošných reklam, které se uplatňují nejen v prostoru
nábřeží, náplavky, ale zároveň i v dálkových průhledech ulicemi a pohledy přes řeku (např. velkoplošnou
plovoucí reklamou na ochranném zařízení plavidla).
(Viz kapitoly 2.1.5 Koncepce vodní dopravy a 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.)

Koncepce
Charakter a význam
Stavební prvky lodě Admirál

současný stav

Nábřeží by mělo nabízet vyvážení mezi lokálním využitím pro obyvatele Smíchova a celoměstským
přístavním, kulturním či sportovním využitím. Nábřeží by mělo být primárně lokálním veřejným nábřežním
prostorem, dobře provázaným s přiléhající městskou strukturou Smíchova, které podporuje místní vazby
a nabízí oddechové prostředí chybějící mezi smíchovskými bloky s rušnou dopravou. Prostor náplavky i horní
úroveň nábřeží by se měly stát sdíleným prostorem nejen pro pěší a cyklistický pohyb, ale i pobytové a další
veřejně přístupné aktivity.

Scénář a využití nábřeží
Je třeba hledat vhodná řešení, která dokáží propojit nábřeží s přilehlou lokalitou Smíchova a uvolnit energii
řeky přes dopravní koridor do jejích ulic. Nové využití nábřeží by se mělo stát zázemím kvalitního veřejného
prostoru celého Smíchova a oživit současný neaktivní parter přilehlých budov i celých ulic vedoucích k řece.
Parkující automobily před botelem, stavební prvky
a obslužný domek s přípojkami
současný stav

Navrhujeme rozšířit pravidelné stání kulturních a restauračních lodí podél náplavky, což doplní současný
neaktivní parter přilehlých domů a oživí tak prostor nábřeží. Z celoměstského hlediska by se smíchovské
nábřeží mělo výhledově stát součástí „zóny Centrum Jih“ (viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy
v centru města). V současné době se však o vyhlášení zóny neuvažuje. Po zkušenostech a ověření dopadů
„zóny Centrum Sever“ se může o obdobných opatřeních uvažovat i v tomto úseku, v tomto úseku by ale
nemělo jít o tak frekventovaný provoz lodí.
Nábřeží by mělo nabízet vyvážené možnosti pobytu v městském přístavišti s restauračními a kulturními
loděmi, atraktivní stání pro menší soukromé lodě s doprovodným prostorem zázemí v nábřežních „kobkách“
a zároveň klidové prostředí pro pobyt u řeky, posezení na lavičce s pohledem na vodu. Prostor horního
nábřeží, mezi smíchovským přístavem a současnou nábřežní zdí zahrnující stávající fotbalové hřiště by
měl nabízet kvalitní sportovně-relaxační veřejné prostředí parku s kontaktem jak s řekou, tak s přilehlou
strukturou zástavby.

Parkování na smíchovském nábřeží

současný stav
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Lepší propojení mezi smíchovským nábřežím a atraktivním Rašínovým nábřežím, které je dnes koncentrovaně
využívané, zajistí navrhovaný přívoz, který by měl na smíchovské straně zastavovat v místě schodiště
na nábřeží.

Prostředí a mobilita
V první řadě je nutné podpořit znovuobnovení kontinuální cesty podél břehu řeky, která je přerušena v obou
koncích tohoto úseku řeky – v předpolí Jiráskova a železničního mostu.
Nově budované městské přístaviště v jižní části v podobě malého dřevěného mola poskytne v současné
době chybějící službu malým osobním a sportovním lodím v blízkosti centra města formou krátkodobého
stání. Takto upravené přístaviště bude mít zázemí v části přilehlých „kobek“, které zároveň mohou být
využívány jako malé klubovny, sportovní zařízení či půjčovny vybavení spojeného s pohybem po vodě (viz
kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města).
Pro zajištění výrazně vyšší míry obyvatelnosti a všeobecné sociální kontroly prostoru je zapotřebí vyřešit
celkovou koncepci osvětlení náplavky. Z tohoto pohledu se zdá nejvhodnější umístění světelných zdrojů
v úrovni koruny nábřežních zdí, které by zajišťovalo dostatečnou osvětlenost spodní úrovně náplavky,
zároveň by zdroje byly dostatečně chráněné před rizikem zasažení vodou při záplavách. V kontextu stávajících
historických nábřežních zdí je nutné hledat takové technické řešení, které by při instalaci zdrojů zachovávalo
jejich intaktnost a nenarušovalo celkový dojem jejich inženýrské racionality.
V celém úseku nábřeží je nutné posílit vazbu na město přidáním přechodů pro chodce. V rámci uličního
profilu Hořejšího nábřeží je zejména žádoucí doplnit příčné vazby pro přecházení a případně pro přejíždění
na kole v oblasti křižovatek s bočními ulicemi tam, kde tato propojení v současnosti chybí.
V návrhu prostoru náplavky je třeba zapojit páteřní pravobřežní cyklotrasu A1 (viz kapitola 2.2.3.3 Mobilita
v centru města).
Botel Admirál
Z hlediska umožnění rozvoje celého nábřeží je třeba řešit zejména zkvalitnění a aktivaci prostoru, ve kterém
v současné době stojí botel Admirál. Důvody popsané výše vedou k požadavkům na přesun plavidla do míst,
která jsou pro umístění takovéhoto druhu zařízení vhodnější. Vzhledem k pravděpodobné neexistenci
technického řešení přesunu plovoucího zařízení do jiných míst, tj. jeho přesun znamená pravděpodobně jeho
fyzickou likvidaci, by bylo vhodné neprodlužovat její životnost a veškerý budoucí vývoj existence objektu
je třeba řešit na základě tezí této Koncepce. Smlouva by v daném místě neměla být prodlužována. Tento
dlouhodobý vývoj je však zároveň nutné podporovat paralelně probíhající první etapou, která již v současné
době dílčími fyzickými úpravami a organizací využívání prostoru výrazně zkultivuje prostředí nábřeží
a náplavky.
V první fázi je třeba zrušit vyhrazené parkování botelu z prostoru náplavky (návštěvnické i zásobovací).
Dále by měly být odstraněny veškeré velkoplošné reklamy, a to jak z prostoru nábřeží, tak z ochranné
konstrukce lodě, ze stavebních konstrukcí kotvení lodě i lodě samotné. Postupně by mělo docházet
k úpravám konstrukcí, které spojují botel s nábřežím, zejména ocelového schodiště z horní části nábřeží.
Příchod k lodi by měl být realizován z prostoru náplavky, na kterou jsou napojena stávající schodiště, která
jsou historickou stavební součástí nábřežní zdi. V další fázi by mělo dojít k úpravě přípojkového místa energií
pro lodě. Současný stavební objekt v prostoru náplavky je nutné odstranit. Východiska a podrobná řešení
celkové koncepce vodní dopravy včetně všech souvislostí jsou lépe popsána v kapitolách 2.1.5 Koncepce vodní
dopravy a 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.

Etapizace
Přístupnost a prostupnost
•

vytvořit z nábřeží sdílený prostor pro chodce a cyklisty, vhodným způsobem regulovat vjezd motorovým
vozidlům (za předpokladu zachování možnosti zásobování provozů na lodích a v „kobkách“ v přesně
vymezených hodinách) a parkování v celém prostoru náplavky

•

navázání prostoru na promenádní Janáčkovo nábřeží kultivací průchodu v předpolí Jiráskova mostu
a navázání nábřeží na park Dienzenhoferovy sady

•

navázání průchodu podél břehu na jižní straně nábřeží směrem na Císařskou louku a smíchovský přístav

•

zřízení přívozu Rašínovo nábřeží – Smíchov

Nové využití a aktivity
•

rekonstrukce stávajících nábřežních kobek pro potřeby následného pronájmu

•

pronájem nábřežních kobek

•

rekultivace nábřežního prostoru
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Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Smíchovského nábřeží

Parkový úsek mezi Jiráskovým
a Palackého mostem
Současný stav a charakter

Nábřeží Seiny, Paříž 			

ilustrace

Oblíbené místo pro krmení vodního ptactva současný stav

Jde o částečně parkově upravené nábřeží se šikmou nábřežní náplavkovou zdí v prvním a vysokou nábřežní zdí
Janáčkova nábřeží v druhém plánu. Ve své náplavkové části dnes slouží jako neregulované parkoviště nejen
pro smíchovskou část, ale i pro nejbližší území centra Prahy. Klidová zóna zatravněné plochy se stromořadím
nad náplavkou je často využívána ke klidnému posezení na hraně šikmé zdi s výhledem na řeku a protější
Rašínovo nábřeží. Při ústí zatrubněného Motolského potoka se nachází kamenná hrana břehu, která je
využívána jako úvaziště rybářských loděk. V ose potoka je stromořadí i nábřežní zeď přerušena dlážděným
vjezdem na náplavku. Na severním konci úseku se nachází historický příjezd k řece, sousedící s oploceným
soukromým pozemkem (Rodop, a. s.). Místu velmi chybí návaznost na přilehlý park Dienzenhoferovy sady
a horní část Janáčkova nábřeží jak u Jiráskova (viz kapitola 2.2.3.6.7 Smíchovské předpolí Jiráskova mostu),
tak i u Palackého mostu, který spojuje dvě úrovně vyššího a nižšího nábřeží, návaznost na prostor náplavky
ovšem chybí. V úseku mezi ústím Motolského potoka a Palackého mostem je umístěno nástupní stanoviště
HZS.

Scénář a využití nábřeží
Cílem je parkové nábřeží s klidovou relaxační zónou mezi stromy, odcloněnou od ruchu města s pohledem
na protější břeh Rašínova nábřeží, Tančícího domu a rušný lodní provoz. Plocha s mobiliářem určeným
k posezení a pohledem na panorama řeky a města. Volný bezbariérový přístup k vodě v podobě dlážděného
vjezdu do vody a kontaktního přístupu k vodě (krmení labutí). V místě by mělo být kultivovanou formou
zachováno rybářské úvaziště a jeho rozšíření pro rybářské loďky z Rašínova nábřeží. Pro kultivaci tohoto
úseku nábřeží a podporu kvalitního, bezpečného a atraktivního navázání cesty podél vody až k Janáčkovu
nábřeží je třeba zrušit parkoviště na náplavce, spolu se zákazem vjezdu na náplavku mimo zásobování
v přesně určený čas (viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží jako veřejného prostoru).

Budova Rodop v místě původní Kartounky

současný stav

Prostředí a mobilita
Je třeba akcentovat parkový charakter nad šikmou nábřežní zdí, její přerušení v místě vjezdu na parkoviště
zcelit pobytovou plochou s možností pěšího přístupu na náplavku a tím propojit malý park v jeden celek.
Park bude doplněn o sedací nábytek, ideálně v podobě dřevěných mol v koruně nábřežní zdi, která budou
podporovat sezení na zdi s výhledem na řeku a protější nábřeží. Tento mobiliář by mohl být doplněn o volně
stojící židličky s možností přesunu v rámci parku či náplavky. Spodní úroveň náplavky by měla být při
zdi doplněna kamennými či dřevěnými lehátky, pevně spojenými s podkladem. Na hraně břehu, v prostoru
před soukromým pozemkem, by mohlo vzniknout malé dřevěné molo, které bude sloužit nejen pro kotvení
rybářských loděk a malých lodí vlastníka, ale mohlo by umožňovat teoreticky i veřejný průchod podél břehu
řeky až k Jiráskovu mostu, eventuálně až po Petržílkovský ostrov.

Možná inspirace pro mobiliář s pohledem na řeku
				
ilustrace

Bylo by vhodné, adekvátním způsobem k prostředí náplavky, akcentovat ústí v současné době zatrubněného
Motolského potoka do Vltavy ať již jen připomínkou v podobě vhodně umístěného informačního panelu, či
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ÚPRAVA ULICE

BOTEL ADMIRÁL

VOLNÝ PRŮCHOD
VOLNÝ PRŮCHOD

ÚPRAVA ULICE

HŘIŠTĚ

PŘÍSTAVIŠTĚ

VOLNÝ PRŮCHOD
KOBKA
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Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku smíchovského nábřeží

jiným zapojením protékajícího potoka do spojeného nábřežního parkového úseku (viz kapitola 2.1.2 Artikulace
říční krajiny).
V souvislosti s přeměnou této části nábřeží je třeba nabídnout nové nástupní místo Integrovaného
záchranného systému. Z hlediska stejně dobré dostupnosti a přístupnosti navrhujeme nové umístění
u vjezdové rampy na náplavku z Vltavské ulice.

Hořejší nábřeží
Současný stav a charakter

Využití hrany náplavky, Seina, Paříž

ilustrace

Úsek mezi Palackého mostem a vjezdovou rampou tvoří 10 m široká náplavka s vysokou nábřežní zdí.
Podstatnou část tohoto úseku zabírá trvale botel Admirál, který využívá prostor náplavky pro parkování
vozidel návštěvníků a svého zásobování. Botel brání plnohodnotnému užívání této části náplavky, zejména
4 „kobek“ umístěných v nábřežní zdi přímo u kotvící lodi. Charakterem využívání přilehlé části náplavky
navíc vytváří pocit polosoukromého prostoru s nežádoucím veřejným průchodem (viz část Botel Admirál
v úvodním textu kapitoly).
Část se širokou náplavkou s přilehlým parkem nad nábřežní zdí je dnes naprosto nevyužitá. Velký
potenciál skýtají velkoprostorové haly v podobě desítky propojitelných „kobek“ v nábřežní zdi. Tato část je
NOVÁ ZÁSTAVBA
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU
PARK
v současnosti občasně využívána pro příležitostné akce, které vzhledem ke koncovému charakteru náplavky
často počítají s celkovým uzavřením prostoru a zamezením kontinuálního veřejného průchodu. Jednou
z pravidelných akcí pořádaných v tomto úseku bylo provozování Smíchovské pláže v podobě každoročního
navezení plážového písku. Akce se nesetkala s úspěchem zejména pro finanční náročnost každoroční nové
instalace a úklidu z důvodu opakujících se povodní a pravděpodobně i z důvodu orientace břehu s malým
osluněním.

VOLNÝ PRŮCHOD
PŘEDPROSTOR

MOLO

Nevyužívané nábřežní kobky,
smíchovské nábřeží
VOLNÝ PRŮCHOD
VODNÍ PLOCHA
současný stav

NOVÝ PARTER NÁPLAVKY

Horní úroveň nábřeží s oploceným dětským hřištěm se vymezuje od okolního veřejného prostoru, je bez
vazby jak na město, tak ale kupodivu i bez jakéhokoli provázání s prostorem náplavky i celého břehu řeky.
Jakoby i zde, ve větším detailu, pokračovalo odřezávání jednotlivých vrstev.

Koncepce
Charakter a význam
Náplavka bude oživena kulturními a restauračními loďmi, které budou nahrazovat chybějící živý parter
na nábřeží. Zejména v místě, kde není vzhledem k šířce náplavky a chybějícím „kobkám“ možné využít
prostor nábřeží a je třeba zachovat kontinuální průchod celým prostorem náplavky, budou lodě nabízet
restaurační a kulturní služby. Úzká část nábřeží mezi Palackého mostem a rampou na náplavku tak bude
nabízet chybějící zázemí pro nábřeží jako celek. V jižní části, při široké náplavce, bude zřízeno veřejné
přístaviště malých osobních lodí.

1:500

Scenérie průchodu pod Palackého mostem

současný stav

Příklad oplocení dětského hřiště - Gleisdreieck, Berlin
ilustrace
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BOTEL ADMIRÁL
ÚPRAVA ULICE

VOLNÝ PRŮCHOD
VOLNÝ PRŮCHOD

PŘÍSTAVIŠTĚ

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku smíchovského nábřeží

Scénář a využití nábřeží
Reorganizace dopravního režimu a zákaz parkování na náplavce společně s úpravou prostoru stání botelu
Admirál (viz část Botel Admirál v úvodním textu) výrazně zlepší uživatelnost prostředí. Uvolní předprostor
nábřežních „kobek“ a umožní jejich snazší pronájem. Umístění restauračních lodí, které budou nabízet
aktivity a rozvíjet náplavku, přinese chybějící život do prostoru nábřeží.
Rekonstrukce a pronájem nábřežních kobek
Halový prostor 3 „kobek“ v nejjižnější části náplavky o celkové výměře cca 310 m2 by měl sloužit jako zázemí
přilehlého městského přístaviště, případně půjčovny lodí a malých sportovních plachetnic.
Příklad využití nábřežního mobiliáře, Sydney

ilustrace

Sousední halové prostory o výměře cca 680 m2, obsahující celkem 8 „kobek“ o jednotné hloubce 5,5 m
a různých délkách, by měly být využívány jako mnohoúčelové prostory klubů a zájmových kluboven,
tělocvičen a prostorů pro sportovní indoorové aktivity s možností expanze do prostoru náplavky (indoor
cycling, heat, zumba, tančírna apod.). Tyto prostory by mohly být vybaveny jako stálá zázemí pro výše
uvedené záměry a následně pronajímány krátkodobě a účelově na jednotlivé akce.
Nábřežní „kobka“ v těsné blízkosti současného stání botelu Admirál by mohla být využita jako zázemí
ÚPRAVApřípadně
ULICE
VOLNÝ PRŮCHOD
správy a údržby náplavky,
společněHŘIŠTĚ
s technickým
zázemím plavidla, namísto odstraněného
technického objektu na náplavce mezi schodišti. Odstranění technického objektu umožní
částečnou aktivaci
VODNÍ PLOCHA
VOLNÝ PRŮCHOD
KOBKA
PŘEDPROSTOR
MOLO
3 „kobek“ mezi schodišti na náplavku. Zde by mohla být provozována
prodejna lodních
jízdenek společně
s kavárnou či menší restaurací s výhledem na řeku, případně i veřejné toalety. K plnohodnotné aktivaci
„kobek“ a přilehlé náplavky však může dojít teprve na základě přesunutí plavidla Admirál.

Přístavní využití náplavky 		

ilustrace

Prostředí a mobilita
Přesunutí lodě Admirál a všech stavebních prvků, které ji pevně spojují s břehem a nábřežní zdí, včetně
obslužného domku na náplavce a ocelového schodiště, uvolní prostor kamenného schodiště vedoucího v ose
ulice Jindřicha Plachty na náplavku a umožní následný rozvoj celého úseku nábřeží (viz část Botel Admirál
v úvodním textu kapitoly).

Nábřeží Seiny, Paříž 			

Inspirace nábřežního mobiliáře 		

ilustrace

ilustrace

Stávající, ploty rozdělený parkový prostor Hořejšího nábřeží na dětské hřiště a skatepark je třeba propojit
v jeden celek a otevřít směrem k řece. Dále vytvořit místa k pobytu, relaxaci a dětským hrám. Plot směrem
k rušné silnici je vhodné zachovat s možností vstupu, ale oplocení směrem k řece by mělo v zájmu propojení
prostoru být upraveno, nejlépe formou oboustranné sedací lavice. Případné oplocení musí však svou rozlohou
a vstupy odpovídat přilehlé uliční síti. Vzhledem k častému užívání nábřeží jako místa pro rekreační běh je
vhodné v tomto místě doplnit mobiliář umožňující protažení svalů a případně posilování.
Z architektonického hlediska je zapotřebí prostor náplavky citlivě opravit a vhodnými úpravami
vyzdvihnout jeho charakter a potenciál. Mělo by dojít k řešení celkové koncepce umístění a jednotného designu
mobiliáře, který bude s ohledem na časté povodně pevně spojený s břehem, nebo lehce přemístitelný. Hlavní
důraz by v tomto kroku měl být kladen na vytvoření jednotného výrazového stylu a identity náplavky, jejíž
vybavení mobiliářem a dalšími prvky by mělo být adekvátní jejímu celoměstskému významu atraktivního
veřejného prostoru.
Současné nevyužívané „kobky“ v náplavkových zdech s vazbou na park na horní úrovni nábřeží skrývají
prostory velkoprostorových skladů, oddělených příčkami. Jejich prostor je třeba opravit a vybavit pro
následný pronájem. Halový prostor „kobek“ i jejich předprostor má velký potenciál pro mnohá různá řešení
NOVÁ ZÁSTAVBA
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU
PARK
i s využitím přilehlého předprostoru, která však musí dodržovat podmínky celkové koncepce. Výsledné řešení
by mělo respektovat historickou podobu nábřežní zdi a musí vždy zachovávat bezplatný veřejný průchod
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Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Hořejšího nábřeží

NOVÝ PARTER NÁPLAVKY

MOLO

VOLNÝ PRŮCHOD

VODNÍ PLOCHA

a průjezd cyklistů ve stanovených šířkách. V předprostoru na břehu řeky je možné vybudovat malé, dřevěné
přístavní molo pro kotvení malých sportovních plachetnic, v souladu s „zónou Centrum Jih“ (viz kapitola
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města).

Ostrov Smíchov
Současný stav a charakter
Soukromý pozemek se stavebním záměrem hotelu River Terrace na severním okraji železničního mostu
(viz kapitola 1.3 Přehled stávajících záměrů) uzavírá celoměstský kontinuální průchod podél břehu řeky
a přerušením vazby k přívozu na Výtoň i příchodu na železniční most tak z Hořejšího nábřeží vzniká koncová
část se všemi s tím souvisejícími negativními dopady. Záměr umístěním stavby hotelu přerušuje osu ulice
Na Valentince a může být z mnoha hledisek hrozbou definitivního uzavření veřejného průchodu a potvrzením
současného špatného stavu.
Nejjižnější část úseku Smíchovského nábřeží pod železničním mostem je uzavřeným prostorem areálů,
ohraničených ze všech stran, a sestává ze sportovního areálu ve vlastnictví Sportovního klubu Smíchov, který
v současné době vytváří rozlehlé neprůchodné území bez vazby na nábřeží a přilehlou síť ulic a v příčném
směru brání v průchodu k řece. Nachází se zde fotbalové hřiště s tribunou a budova Erpet Golf Centrum.
V hrdle napojení cesty podél břehu na Strakonickou ulici je umístěno parkoviště a odstavné parkoviště
odtažených vozů, které omezuje cestu podél břehu i prostupnost území směrem k řece. Přilehlá struktura
zástavby na západní straně Hořejšího nábřeží je neprostupná. Nezastavěné a nevyužívané pozemky, provoz
pivovaru a dalších průmyslových areálů degradují a uzavírají uliční strukturu a přístupy k řece.
Záměr zkapacitnění železniční trati a rozšíření železničního mostu (viz kapitola 1.3 Přehled stávajících
záměrů) přinese do území nové požadavky a vstupy, které velmi výrazně ovlivní podobu tohoto prostoru. Při
jejich přípravě by měly být zohledněny celoměstské souvislosti a záměry dle Koncepce.

koncepce
Charakter a význam
Z území by bylo vhodné vybudovat kvalitní plnohodnotný parkový veřejný prostor se začleněním předpolí
železničního mostu, spojovací článek centra města a jižního portálu Prahy, navazující parkovým prostředím
na park na Hořejším nábřeží. Na hraně Hořejšího nábřeží by měla vzniknout kvalitní městská zástavba, která
bude navazovat na příjemné prostředí nábřežního parku s promenádní cestou podél břehu.
Scénář a využití nábřeží
V oblasti předpolí železničního mostu je třeba iniciovat jednání s majitelem soukromého pozemku (River
Terrace, a. s., C.I.P.A. – reality, a. s.) o možnosti vytvoření veřejného průchodu podél břehu řeky jako spojnici
a pokračování cesty na jih po nábřeží a bezprostřední návaznost cesty po břehu na pěší lávku železničního
mostu v návaznosti na protější břeh Rašínova nábřeží a Vyšehradu. Ideálním stavem této části břehu by bylo
jeho ponechání v podobě parkové úpravy bez jakékoli stavby. Záměr investora na tomto soukromém pozemku
by měl respektovat uliční členění lokality Smíchova s dodržením osových průhledů ulice U Železničního
mostu, Na Valentince a Pivovarské.
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V případě potvrzení záměru vybudovat hotel River Terrace či jakoukoli jinou stavbu je třeba sledovat
celoměstské zájmy v podobě kontinuálního průchodu a cyklistické průjezdnosti podél břehu řeky, v ideálním
případě by bylo vhodné prověřit možnosti dobudování náplavky až k železničnímu mostu.
Prostředí a mobilita
Pro scelení prostoru do jednotného hodnotného nábřežního parku by mělo dojít k prověření možnosti doplnění
náplavky a úpravě navazujícího prostoru horního Hořejšího nábřeží. Přístup na železniční most by měl být
z obou stran mostu a měl by kvalitním architektonickým ztvárněním navazovat na prostor parku. Prostor
uzavřených areálů, fotbalového hřiště SK Smíchov a dalších navazujících oplocených soukromých pozemků
by bylo vhodné propojit s nábřežím a rozhraní těchto ploch zkulturnit, zejména co se týče stávajících zdí,
obíhajících pozemky obložených velkoplošnou reklamou. Cesta podél břehu pod železničním mostem by měla
být kultivována, odpovídat charakteru městského historického prostředí. V místě podél plotu fotbalového
stadionu je třeba tuto cestu upravit do formy kvalitního průchodu a průjezdu pro cyklisty, v dobré návaznosti
na cestu podél Strakonické ulice a skrz smíchovský přístav.
Z hlediska kompozice a úprav celého prostoru a eliminace nežádoucích zbytkových nevyužívaných ploch
mezi frekventovanými silnicemi je na místě úprava trasování zaústění ulice Hořejší nábřeží do Strakonické,
tj. její narovnání s úpravou pozemků na Hořejším nábřeží.
Bylo by vhodné prověřit úpravu uzavřené a neprostupné plochy parkování v hrdle vstupu s výraznou
reklamou po obvodu plotu podél Strakonické ul. směrem k řece do podoby kvalitně městsky řešeného
parkoviště s parkovou úpravou a stromořadím podél Strakonické s kvalitním a širokým chodníkem podél
přístavu adekvátně významu přístupu a cesty podél břehu řeky.
Návrh Ostrova Smíchov (Generel Vltavy, 1994)
inspirace D. A. Studio, s. r. o.

Navazujícím prostředím smíchovského přístavu a Císařské louky se zabývá kapitola 2.2.2.1 Jižní portál
Prahy.
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Popis úseků nábřeží v centru města
Nábřeží Těšnov, předpolí hotelu Hilton

Nábřeží Těšnov, předpolí hotelu Hilton
50,2—50,7 KM

Současný stav a charakter
Nábřeží mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem bylo územím členité říční nivy. Meandrující koryto
Vltavy zde po staletí utvářelo množství ostrovů (Jeruzalémský, Velké Benátky, Rohanský, Primátorský).
Industriální charakter ztělesňoval nejprve Karlínský přístav, později železniční trať vedoucí z nádraží Těšnov.
Nábřeží nejvíce ovlivnila regulace holešovického meandru v 1. pol. 20. století.
Karlínský přístav byl tehdy zaslepen a území původních ostrovů bylo využito pro karlínské nákladové
nádraží. Těšnovské nábřeží je po letech vývoje především frekventovanou dopravní spojnicí centra města
a jeho východní částí. Nejvýraznější urbanizace této lokality proběhla na počátku 21. stol. Pilotním projektem,
který společně s povodněmi v roce 2002 odstartoval transformaci celé oblasti Karlína a Rohanského ostrova
se stala stavba Danube House. Následně byl zpřístupněn břeh a rozsáhlé brownfields Rohanského ostrova,
kterými byla protažena cyklostezka. Danube House následují další objekty, které postupně dostavují stavební
čáru a které by měly v konečném důsledku spojit městským prostředím centrum a Vysočany. Nábřežní
cyklostezka na Těšnově je izolována frekventovanou komunikací a v úrovni budovy hotelu Hilton je dokonce
vychýlena a zúžena složitou konstrukcí, která přemosťuje ulici Rohanské nábřeží. Dnes není využívána a je
ve špatném technickém stavu. Úzký prostor těšnovského nábřeží dále omezuje betonová protipovodňová
bariéra, která svým umístěním posiluje izolaci nábřeží od řeky. Mezi nábřežím a ostrovem Štvanice je
umístěna plavební komora se sportovním kanálem, který je po povodni 2013 značně poškozen.

Koncepce

Nábřeží je nedostatečně propojeno s okolní zástavbou
i s navazujícími mosty		
současný stav

Sportovní kanál je po povodních 2013 ve špatném stavu
ilustrace

Význam a charakter
Poslední úsek nábřeží v centru na severu, mezi Hlávkovým mostem a Negrelliho viaduktem, představuje
především velmi zanedbané a periferní území. To je dáno zejména velkým měřítkem a periferním
charakterem severojižní magistrály, která je vedena územím na rozhraní urbanistických celků Starého
Města a Karlína. Současně jde o rozhraní městských částí. Kvalitě prostředí nepřispívá ani – byť historicky
cenný, ale zanedbaný – Negrelliho viadukt, který by měl do budoucna jako hlavní atraktor kultivovat okolní
prostředí a zároveň zprostředkovat nové pěší vazby přes ulici Rohanské nábřeží do Karlína a přes rameno
Vltavy na ostrov Štvanice.
V koncepčních úvahách o nábřeží je zapotřebí vyřešit příčné vazby, ale především je nutné utvořit podél
nábřeží kvalitní vazbu mezi centrem a jeho rekreačním zázemím. S tím souvisí i bezbariérová návaznost
na Hlávkův most a Negrelliho viadukt.

Ulice Prvního pluku skýtá potenciálně velmi atraktivní
městské prostředí plné butiků a obchodů
současný stav

Celé území by mělo být transformováno do městského prostředí společně se severojižní magistrálou.
V momentě, kdy budou řešeny rozsáhlé, nenavázané plochy po zrušených hradbách, bude potřeba přehodnotit
urbanismus, architekturu, náplň zástavby a okolního prostředí.

Scénář a využití nábřeží
V oblasti Těšnova dominuje dopravní charakter nábřeží. Vede tudy páteřní cyklotrasa A2. V úrovni Negrelliho
viaduktu může vzniknout vazba na přisazenou lávku, která spojí nábřeží se Štvanicí. Alternativou k tomuto
řešení, která však není preferována v případě realizace Karlínského mostu, může být východněji položená
lávka navazující na ulici Zábranská. Na nábřeží je vhodné zřídit zastávku linky lodní dopravy, která bude

Danube House

současný stav
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spojovat centrum Prahy se zoo viz také kapitola 2.2.1.3 Holešovický meandr/Rohanský ostrov. Je vhodné
dále podporovat provoz sportovního kanálu, který využívají mladí vodáci. Zanedbaná tribuna konstrukce
předprostoru hotelu Hilton může po úpravách sloužit jako tribuna pro diváky.

Mobilita a prostředí

Konstrukce přisazená k hotelu Hilton dnes postrádá využití
současný stav

Dopravní infrastruktura, zejména pro pěší pohyb, je v této oblasti značně zanedbána. Je vhodné redefinovat
a založit nové vazby, zejména pak mezi nábřežím a Hlávkovým mostem a se zástavbou na Těšnově a v Karlíně.
Hlavním záměrem je optimalizace přístupu na Hlávkův most. Z východní strany je vhodné využít charakter
nábřeží a umístit sem rampu zajišťující bezbariérovou prostupnost. Dále by mělo být realizováno bezbariérové
propojení podél Wilsonovy ulice pokud možno až na Florenc. Realizace lávky přisazené k Negrelliho viaduktu
spojující Karlínskou část, nábřeží, ostrov Štvanici a Holešovice může redefinovat a založit nové pěší vztahy
v tomto území. Úskalím této varianty je zejména řešení bezbariérového přístupu na most a architektonická
kultivovanost (subtilnost, citlivost) takto přisazené lávky. Je zapotřebí celková kultivace koridoru Štvanice
– ulice Prvního pluku – Florenc podél Negrelliho viaduktu včetně bezbariérového přístupu na viadukt
z nábřeží a bezbariérové spojení viaduktu s ulicí Prvního pluku. Zejména úpravy veřejného prostoru v ulici
Prvního pluku, využití oblouků viaduktu pro komerční, společenské nebo gastronomické provozy. Chodník,
který je v tomto úseku sdílen všemi druhy bezmotorového provozu včetně vedení cyklotrasy A2 by měl být
adekvátně rozšířen a opatřen bezpečnostním značením. Problematická pasáž je zejména v úseku konstrukce
přemostění před budovou hotelu Hilton.
Značně zanedbané nábřeží vyžaduje revizi parkových úprav. Samostatným tématem je budoucí využití
konstrukce přemostění před budovou hotelu Hilton, která je v soukromém vlastnictví. Konstrukce přináší
do městského prostředí robustní měřítko a oslabuje přirozené užívání města v jedné úrovni. Pěší vazby
a cyklotrasa jsou díky této stavbě značně omezeny. Je vhodné zahájit jednání s vlastníky pozemku. Je
na zvážení, zda je ekonomičtější konstrukci úplně odstranit, nebo adaptovat a optimalizovat nábřežní
propojení a cyklotrasu A2. Revitalizace ostrova Štvanice je obsažena v kapitole 2.2.1.3 Holešovický meandr/
Štvanice.

Přisazená lávka k Negrelliho viaduktu umožní alternativní
vnímání města z výšky 		
inspirace
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody

Dvořákovo nábřeží, Nábř. Ludvíka Svobody
50,7—52,5 KM

Současný stav a charakter
Úsek od Hlávkova mostu po ulici Na Rejdišti tvoří tři nábřeží: Ludvíka Svobody, Na Františku a Dvořákovo
nábřeží.
Na tomto úseku nábřeží bylo vystavěno více významných budov: Anežský klášter, Nemocnice Na Františku,
budovy ministerstev (Ministerstvo dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu) a vysoké školy (FP UK, FJFI
ČVUT, konzervatoř), které oblast předurčují především pro reprezentativní funkci veřejného prostoru. Tento
úsek je dále charakteristický optickým propojením se svahem Letenských sadů na protějším nábřeží.
Charakter budov bez aktivního parteru v kombinaci s výrazným dopravním zatížením negeneruje
přirozené uživatele tohoto prostoru. Navazující část města má sice potenciál živé městské lokality, ten je však
v současné době většinou nevyužit. Uživatelé přichází do této lokality již za určitým cílem a nabídkou, ne pro
pobytovou kvalitu místa. Celé nábřeží je orientováno převážně na sever, tudíž je poměrně málo osluněno, což
limituje další možnosti jeho využití.

Promenádě na nábřeží chybí odpovídající vybavenost
městským a parkovým mobiliářem
současný stav

Pro pěší a cyklistický pohyb jsou na řešeném úseku dvě kritická místa. První je přechod pod magistrálou
na Těšnově, který je dnes zúženým a nevzhledným tunelem. Druhé je ústí ulice Revoluční a křížení nábřeží
se Štefánikovým mostem, nevhodně řešené z pohledu kontinuálního pohybu po nábřeží a provázání horní
a dolní úrovně nábřeží. Další nedostatky nábřeží z pohledu mobility jsou nedostatečné propojení nábřežní
hrany se strukturou města (malý počet přechodů), omezené možnosti dopravního cyklistického pohybu
přímo ve vozovce a nevhodné řešení promenády a navazujícího předprostoru Ministerstva dopravy nad
Těšnovským tunelem. Výrazná nevyváženost módů pohybu po nábřeží degraduje toto místo a brání jeho
dalšímu rozvoji.

Nábřeží Ludvíka Svobody

Profil náplavky má obdobný charakter téměř v celé její
délce 				
současný stav

Na nábřeží Ludvíka Svobody ústí Těšnovský tunel, což s sebou nese vyšší dopravní zatížení automobilovou
dopravou. Nad Těšnovským tunelem v předprostoru Ministerstva průmyslu a obchodu je rozlehlé parkoviště
pro zaměstanance ministerských budov a parkoviště pro odtažené vozy.
Na horní úrovni nábřeží podél předprostoru Ministerstva dopravy je vzrostlá platanová alej. Motiv aleje se
na nábřeží opakuje na obou stranách komunikace, stromořadí však není charakterově jednotné a souvislé.
Na prostor nábřeží Ludvíka Svobody dále navazuje městský park Lannova, který byl v nedávné době
zrekonstruován. Park nabízí sportovní a oddychové plochy pro různé věkové kategorie dětí, jeho potenciál je
však limitován přilehlou zatíženou komunikací.
Na hraně nábřeží Ludvíka Svobody vede stezka pro pěší a cyklisty. Na celém úseku je jediná zastávka
veřejné dopravy (autobus PID č. 207). Tento úsek je v pěším dosahu, cca 5–10 minut chůze od stanic metra
(Náměstí Republiky – metro B a Staroměstská – metro A).

Dvořákovo nábřeží
Dvořákovo nábřeží bylo vybudováno v roce 1904. Na pobřeží bývaly lázně, ohrady s dřívím a výroba sanytru
(ledku). V uličním profilu horní úrovně nábřeží je založeno stromořadí a více malých zatravněných ploch
bez jednotné parkové úpravy a vybavení. Charakter náplavky na Dvořákově nábřeží je tvořen mohutnější
stavební substancí než například subtilnější náplavka na Rašínově nábřeží. Nábřežní zeď disponuje menším
množstvím jemných detailů a drobné architektury a prostor náplavky je poměrně široký (až 19 m).

Umístění botelu Albatros privatizuje dlouhý úsek náplavky
a brání jejímu plnohodnotnému využití
současný stav
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Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Nábřeží Ludvíka Svobody

Náplavka na Dvořákově nábřeží je dnes využívaná jako přístaviště osobních lodí, které nabízejí vyhlídkové
a linkové plavby převážně pro návštěvníky města. Na částech náplavky došlo k částečné „privatizaci“
provozovateli lodí, a to zejména umístěním přídavných zařízení, jako jsou plůtky, květináče či tabule s nabídkou
služeb a reklamou. Na náplavce jsou umístěny kontejnery na odpad a další objekty spojené s frekventovaným
provozem výletních lodí, které nepřispívají k pobytové kvalitě veřejného prostoru.
Pronajímatelné prostory v nábřežních zdech jsou využity minimálně, funguje jenom kavárna v patě
Čechova mostu.

Návrh z projektu Rivers de Saone, Le bas-port Gillet
ilustrace

Koncepce
Charakter a význam
Řešený úsek má dnes nejasný vizuální styl a v kombinaci s nízkou kvalitou horní úrovně nevyužívá potenciál
místa. Charakter úseku by měl být celkově transformován. Výrazně by měl být posílen pobytový charakter
místa.

Jednoný vizuální styl nástupních míst nábřeží v Drážďanech
ilustrace

Měla by se zde odehrávat kombinace dvou scénářů – promenády či lineálního parku na horní úrovni
a živého městského přístavu na dolní úrovni nábřeží. Hlavním tématem úseku bude lineární pohyb
po atraktivní promenádě s výhledy na letenské svahy. Tento úsek nabídne zároveň kvalitní pobytové
prostředí pro obyvatele sousedních lokalit i celého města. Řešení horní úrovně nábřeží by mělo být adekvátní
významným budovám a funkcím, které jsou zde umístěny. Dolní úroveň by měla být reprezentativním
přístavem v historickém kontextu města.

Scénář a využití nábřeží
Horní úroveň
Nábřeží se může stát – paradoxně k dnešnímu stavu – místem pro odpočinek a procházky s výhledy. Lineární
park či promenáda vzniknou propojením dnes výrazně fragmentovaných ploch jednotným konceptem. Mezi
potřebné zásahy a úpravy na nábřeží patří například jednotné řešení městské zeleně a parkově upravených
ploch, redukce parkoviště nad Těšnovským tunelem a doplnění vzrostlé zeleně, zrušení parkoviště pro
odtažené vozy, propojení parku Lannova s nábřežím, kultivace předprostoru kláštera, doplnění stromořadí
na Dvořákově nábřeží, doplnění městské zeleně a stromů na náměstí Curieových, dovybavení větších
parkových ploch na nábřeží mobiliářem a herními prvky.
Městské slavnosti v drážďanském přístavu

ilustrace

Dále je potřeba podpořit a doplnit chybějící pěší vazby podél celého úseku, které zprostředkují lineální
vnímaní prostoru promenády. Pro zlepšení napojení na strukturu města je potřeba doplnit a zpřehlednit
příčné převážně pěší vazby přes dopravně zatíženou komunikaci a realizovat dopravní opatření, která zlepší
podmínky pro cyklistický pohyb ve vozovce podél nábřeží.
K posílení atraktivity a pobytovosti horního úrovně nábřeží může přispět i záměr Národní galerie
na zpřístupnění klášterních zahrad sv. Anežky České na Starém Městě, kde již dnes probíhá řízení o povolení
stavby a podávání žádostí o dotace. V návaznosti na tento projekt otevření a zapojení klášterních zahrad
do sítě veřejných prostranství by bylo vhodné kultivovat i předprostor kláštera na nábřeží.
Všechny tyto dílčí zásahy společně vytvoří charakter městské promenády a nabídnou vyšší kvalitu městského
prostředí jako pobytového a relaxačního místa.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody

Dolní úroveň
Syrovější charakter náplavky společně s jeho současným využitím evokuje atmosféru přístavišť. Základním
předpokladem pro rehabilitaci náplavky jako plnohodnotného veřejného prostoru je úprava stání a aktivit osobních
lodí. Zdejší přístaviště by mělo být rozvíjeno společně s protilehlým břehem – nábřežím Edvarda Beneše (dnes
nevyužívané železné molo). Oživení protilehlého břehu a rozložení provozu osobních lodí vytvoří živou scénu
přístavu v úseku mezi Hlávkovým a Čechovým mostem (viz kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru
města).
Stání osobních lodí a nástupních terminálů je nutné podmínit aktivitami, které přinesou na náplavku
přidanou hodnotu a dotvoří kolorit místa. Čekající lodě a nástupní terminály by zpravidla měly mít v nabídce
gastronomické a kavárenské služby, případně další kulturní program. Zásobování lodí by mělo být vyhrazené
v ranních hodinách, kdy provoz zásobovacích aut nebude kolidovat s pohybem uživatelů náplavky.
Úsek Dvořákova nábřeží mezi Čechovým mostem a ulicí Na Rejdišti by měl být klidnějším místem náplavky,
místem ztišení ruchu přístavu. Západní konec Dvořákova nábřeží má výhled na dominantu Hradčan a je
relativně dobře osluněný, což z něho dělá nejvhodnější místo z celého nábřeží pro pobyt. Do oživení je aktivně
potřeba zapojit nájemníky prostorů v patě Čechova mostu a provozovatele nástupních terminálů, které budou
na tomto místě uvázány.
Kromě aktivit na lodích jsou pro oživení tohoto úseku zásadní i aktivity v pronajímatelných prostorech
v patě Čechova mostu (dnes hospoda a sociální zařízení). V těchto prostorech by měl být soukromý subjekt
motivován k pořádání akcí oživujících místo (viz kapitola 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů a nábřeží
jako veřejného prostoru) a posílení pobytového potenciálu klidné části náplavky. Závazek nájemce vyvíjet
činnost, která přispěje k oživení této části Dvořákova nábřeží, by měl být potvrzen i v nájemní smlouvě.
Sezónní nabídka služeb a akcí by měla být směrována na návštěvníky města, ale i na okolní potenciál škol.
V blízkosti je několik vysokých škol (Filozofická a Právnická fakulta UK, Fakulta jaderné fyziky ČVUT, VŠUP).
Školy se zde mohou prezentovat či samy pořádat akce. Jako doplňkové využití se nabízí „open air“ galérie.
Jednoduchým rozmístěním židlí a zprovozněním veřejného bezdrátového internetu na tomto místě může
proměnit náplavku na „open air“ kancelář s výhledem na Pražský hrad i letenské svahy.

Prostředí a mobilita
Pro aktivaci místa je nezbytné odstranit co nejvíce překážek pro bezmotorový pohyb a napojit ho na veřejnou
dopravu. Nutné je bezbariérové a pohodlné spojení na všechny dostupné zastávky veřejné dopravy. Pro
propojení horní a dolní úrovně je potřeba komplexně řešit předpolí Štefánikova mostu (ústí ulice Revoluční)
a křížení nábřeží se severojižní magistrálou. Pro celou horní úroveň je potřebné provést revitalizaci parkových
ploch a stromořadí, jehož součástí budou i úpravy parkoviště v předprostoru Ministerstva dopravy.

Z náplavky na Dvořákově nábřeží se nabízí cenný pohled
na panorama Hradčan 		
současný stav

Napojení na veřejnou dopravu
Pro napojení na veřejnou dopravu jsou významné stanice Staroměstská metra A a Náměstí Republiky metra
B, kde je potřeba doplnit především městský informační systém, který zájemce navede od významných
přestupných bodů do přístavu Centrum Sever. Doplněk obsluhy přístavu a nábřeží je autobus č. 207, který
má zastávku uprostřed úseku. Navrhujeme jeho posílení, případně označení jako „modrý přístavní autobus“,
který bude jasně marketingově spojen s jeho hlavním cílem. Na zvýšení jeho frekvence se mohou podílet
i provozovatelé, kteří jsou aktivní v přístavu Centrum Sever.

Parkoviště nad Těšnovským tunelem nerozíjí potenciál
místa 				
současný stav

Uspořádání komunikačního profilu nábřeží
Horní úroveň nábřeží by měla fungovat jako významné městské nábřeží, tj. umožňovat komfortní chůzi
po obou chodnících a bezpečný, plynulý průjezd jízdních kol a vozidel. Je třeba prověřit změnu současného
základního nenormového čtyřpruhového uspořádání na dva běžné jízdní pruhy, dva cyklistické pruhy
s komfortním chodníkem pro pěší.
Funkci lineárního parku podpoří cyklotrasa, která musí být vedena v celém úseku po obou stranách nábřežní
komunikace. Tato cyklotrasa bude plnit dopravní funkci a stane se součásti páteřní trasy celoměstského
významu A2. Na dolní úrovni (na náplavce) bude umožněn pomalejší, především cykloturistický průjezd,
který nebude kolizní s pobytovou funkcí nábřeží.
Na nábřeží Ludvíka Svobody je nutné zachovat pěší a cyklistické propojení v horní úrovni nábřeží. Dále
je potřeba revitalizovat současné povrchy, prověřit možnost rozšíření stezky a redukci překážek, jako jsou
například sloupy veřejného osvětlení apod. U Ministerstva dopravy je vhodné zlepšit propojení stezky a okolní
zástavby směrem k Petrskému náměstí.

Parkoviště v intenzivním městském prostředí může být
kvalitním a příjemným prostředím. Parkoviště je umístěno
v bosketu platanů. Dessauer Strasse, Berlin
ilustrace

Křížení nábřeží a severojižní magistrály
Křížení nábřeží se severojižní magistrálou by mělo být řešeno úrovňově, tj. jako přechod se světelným
zařízením. Tento požadavek by měl být sledován při úpravách ostrova Štvanice a při dílčích zásazích
humanizace severojižní magistrály.
Ppředpolí Štefánikova mostu
Řešení předpolí Štefánikova mostu by mělo splňovat základní požadavek propojení obou úrovní nábřeží
a komfortní propojení ulice Revoluční (stanice metra B – Náměstí Republiky) s náplavkou například
formou doplnění schodišť na obou stranách mostu. Všechny další pěší a cyklistické vazby by také měly být

Podjezd pod Štefánikovým mostem je bariérou v lineárním
pohybu po nábřeží. Chybí i napojení náplavky a komunikace
na mostě 				 současný stav
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zohledněny. Tento veřejný prostor a jeho dopravní řešení by mělo být ověřeno samostatným projektem, který
bude komplexně řešit celé předpolí mostu včetně optimalizace světelně řízené křižovatky u Nových Mlýnů.
Další úpravy horní úrovně nábřeží
Dále je potřeba upravit křižovatku na rozhraní Alšova a Dvořákova nábřeží, která zvýší bezpečnost a komfort
chůze např. rozšířením nároží, zvýšením plochy vjezdu na náplavky, a Alšovo nábřeží zkrácením délky
přechodu pro chodce a umožní legální bezpečný průjezd po páteřní cyklotrase A 2 mezi Alšovým nábřežím
a náplavkou. V místě pod Štefánikovým mostem je potřeba vytvořit zvýšený pás u obou konců náplavek (před
a za mostem) namísto současných dočasných úprav dopravním značením. To zajistí bezpečný a komfortnější
kontinuální pohyb.
Další potřebné úpravy zpřístupňující nábřeží zejména z Petrské a Haštalské čtvrti: zajištění bezpečného
přecházení přes vozovku Dvořákova nábřeží u napojení ulice Dušní, včetně rozšíření současného a doplnění
chybějícího chodníku v ulici Dušní a zajištění obousměrného provozu jízdních kol; zajištění bezpečného
propojení mezi ulicí Kozí a náplavkou pro pěší a cyklisty; revitalizace světelně řízené křižovatky s ulicí
Klášterská; zejména významně zkrátit délky přechodů pro chodce, rozšířit chodník k podjezdu Štefánikova
mostu a zajistit legální
obousměrný průjezd jízdních kol
mezi náplavkou a Řásnovkou, včetně zprovoznění
STROMOŘADÍ
STROMOŘADÍ
Klášterské ulice VOLNÝ
pro PRŮCHOD
jízdní kola v obou PARK
směrech.
VOLNÝ PRŮCHOD
Dolní úroveň
Náplavka by měla fungovat v režimu pěší zóny s povoleným pohybem kol. Prostor náplavky by měl být
sdíleným prostorem, nejen pro aktivity přístavu, ale i pro pěší pohyb, běh, rekreační cyklistický pohyb, pobyt
a další veřejné aktivity. V závislosti na denní a roční době lze předpokládat proměny významu jednotlivých
způsobů využití. V létě bude náplavka využívána více provozem přístavu. V podzimních a zimních měsících
bude využívána spíše místními obyvateli a pro jízdu na kole. Z hlediska povrchů je potřeba předláždit
chybějící úsek mezi Čechovým mostem a vyústěním rampy na Alšově nábřeží. Celé nábřeží by mělo být
dovybaveno sociálním zařízením, sběrnými místy pro tříděný odpad a mobiliářem, který zpříjemní pobyt
a rozšíří nabídku aktivit na tomto veřejném prostranství. Mobiliář a veškeré objekty na nábřeží by měly být
zainvestovány městem a jejich design by měl odpovídat reprezentativnímu významu a charakteru místa.
Mobiliář na sezení by měl být realizován jako nábřežní lavice podél nábřežní zdi v co nejdelších úsecích.
Náplavku je dále potřeba dovybavit sběrnými místy pro tříděný odpad formou podzemních kontejnerů
na třech místech. „Kobka“ č. 18 a č. 22 by měly být rekonstruovány a využity jako sociální zařízení. Tyto tři
funkce by měly být koordinovány a provedeny dle studií KVP (viz kapitoly 3.1.4 Studie Pražské nábřežní lavice
a 3.1.5 Sociální zařízení na nábřeží). Z hlediska provozu přístavu Centrum Sever je potřeba regulovat vizuální
styl nástupních míst, reklamy a označení provozoven dle kapitoly 2.2.3.2 Správa a užívání náplavek, břehů
a nábřeží jako veřejného prostoru. Aktivity jednotlivých provozovatelů vyhlídkových a linkových plaveb by
měly mít jasná pravidla a vizuální řád. Na nábřeží nemohou být umísťovány reklamní objekty, prodejny
lístků, odpady nebo další objekty spojené s provozem osobních lodí. Pořádek a dodržování pravidel by měl
kontrolovat Městský správce nábřeží. Nezanedbatelným problémem je znečištění ovzduší osobními loděmi.
Stání osobních lodí by měla být vybavena elektrickými přípojkami, které by stojící lodě mohly zásobovat
energií. Tím by alespoň stojící lodě nemusely (případně nemohly) v době stání u břehu používat pomocný
dieselový generátor, kterým dnes nahrazují elektrický zdroj. Náročnější procesy spojené s provozem osobních
lodí, jako je odčerpání kalů, by měly být zabezpečeny na protilehlém nábřeží Edvarda Beneše.
Podrobnější popis organizace a rozmístění stání pro lodě a plovoucí zařízení je popsáno v kapitole
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Alšovo nábřeží

Alšovo nábřeží
52,5—53,0 KM

Současný stav a charakter
Alšovo nábřeží bylo historickým místem brodu a přívozu, bylo zde postupně vystavěno několik mostů.
Dnešní Mánesův most byl otevřen v roku 1914. Krátce poté bylo nábřeží pojmenováno po Mikoláši Alšovi,
českém malíři a nejvýraznější osobnosti generace Národního divadla. Alšovo jméno nese nábřeží proto, že
zde od r. 1885 působila malířská akademie, dnes Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Alšovo nábřeží je silně
prostorově propojeno s Palachovým náměstím, proto o těchto veřejných prostranstvích dále uvažujeme jako
o jednom organickém celku. Alšovo nábřeží je symetricky komponovaný prostor, jehož kvality jsou především
v jasnosti a čitelnosti jeho struktury. Výhledy na protilehlý břeh nabízí velmi cenný až ikonický obraz
na Pražský hrad a Petřín. Tyto ikony jsou prostřednictvím vizuálního kontaktu jistým způsobem „přítomné“
na nábřeží. Alšovo nábřeží a Palachovo náměstí je dále vymezeno ze tří stran budovami s celoměstským
významem (VŠUP, FF UK a Rudolfinum). Význam náměstí v celoměstské struktuře a jeho charakter by
měl proto odpovídat těmto skutečnostem. Prostor Palachova náměstí degradují brutálně umístěné objekty
výdechů z podzemních garáží umístěné ve středu náměstí, které jsou dnes maskovány parkovou úpravou.
Tyto objekty znečitelňují celý prostor a omezují možnosti jeho užívání. Tento zásah oslabuje prostor a roli
fasád Rudolfina a vysokých škol v prostoru. Další výdech z metra v jižní části Alšova nábřeží je umístěn
rovněž nekoncepčně v parkově upravené ploše. U západní hrany, podél nábřežní zdi, je založena původní
lipová řada, v níž část stromů chybí. Socha Josefa Mánesa je umístěna v prostředním travnatém poli
v severní části Alšova nábřeží. Nad podzemní stavbou garáží nebyla ponechána dostatečná výše zeminy
pro výsadbu stromů, což do budoucna přináší elementární problém pro řešení revitalizace náměstí. Stromy
jsou dnes nevhodně suplovány zelení v betonových květnících. Celkový stav Palachova náměstí s různými
nekoncepčními úpravami je vzhledem k jeho významu a exponované poloze jednou z ostud města. Jedním
z nejproblematičtějších prvků na Alšově nábřeží je plovoucí zařízení restaurace Grosseto, které dlouhodobě
stojí u paty Mánesova mostu. Zejména nadstavba nejvyššího patra restaurace zakrývá výhled na protější
břeh, který je jedním ze základních prvků vytvářejících genius loci místa. Tím je degradována a privatizována
největší hodnota nábřeží, které se stává neatraktivní a ztrácí svojí primární funkci veřejného prostoru.
Problematický je především zásah do horní úrovně nábřeží (prolamování zábradlí, instalace uvazovacích
prvků atd.), dostavba technických objektů a zařízení (např. elektrické rozvaděče) a přístupových můstků.
Dále jsou problematické nástavcové vysokovodní dalby. Vyžadují totiž příjezd těžkých jeřábů až k hraně
nábřeží a na to není Alšovo nábřeží uzpůsobeno (příjezdem této techniky může dojít k rozsáhlé devastaci
povrchů, nutnosti odstranit vzrostlé stromy apod.). Výrazně negativní dopad na vzhled a užívání veřejného
prostoru nábřeží má povrchové parkoviště, které zabírá chodníky přilehlé k budovám škol. Jeho existence je
v rozporu se skutečností, že pod náměstím jsou současně rozlehlé podzemní garáže. V roce 2002 uspořádalo
město Praha architektonickou soutěž, z které vzešel vítězný návrh architektů Václava Králíčka a Stanislava
Makarova. Výsledný návrh však nebyl realizován.

Koncepce
Charakter a význam
Koncepce navrhuje podporovat potenciál místa jako veřejného prostoru s nadregionálním a národním
významem. Alšovo nábřeží by mělo působit střídmým a formálním charakterem, který bude odpovídajícím
způsobem reflektovat dominanty, význam místa a institucí, které tady sídlí. Alšovo nábřeží by mělo vytvořit
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atmosféru pobytového místa pro obyvatele města Prahy a jeho návštěvníky a zprostředkovat jim hodnoty,
které tento prostor reprezentuje.
Hlavním cílem zásahů a úprav Alšova nábřeží by mělo být kultivované řešení exponovaného místa
v centru historického jádra Prahy, jehož podoba je v současné době výsledkem řady utilitárních zásahů,
vzniklých v souvislosti s výstavbou podzemních garáží, výstavby metra, kotvením restaurační lodi apod.
Tyto úpravy byly v minulosti prováděny autonomně bez ohledu na celkovou koncepci a stav nábřeží.

Scénář a využití nábřeží
Komentář ateliéru H3T k současné situace na nábřeží
v podobě jejich instalace vyhlídkové lavičky „Grosseto“
ilustrace

Veřejné prostranství by mělo mít formální a reprezentativní charakter. Scénická hodnota nábřeží je
především ve výhledech na protější břeh a vodní hladinu Vltavy. Prostor by měl být primárně klidným
místem. Na Alšově nábřeží by měly být povolovány veřejné kulturní akce a aktivity, které podpoří slavnostní
atmosféru (např. veřejné koncerty České filharmonie nebo obdobné benefiční akce). Pobytovost místa by
STROMOŘADÍ
STROMOŘADÍ
měla doplňovat nabídka kaváren, které můžou mít své zázemí v prostorách paty Mánesova mostu.
VOLNÝ PRŮCHOD ÚPRAVA PROFILU ULICE VOLNÝ PRŮCHOD

ZRUŠENÍ PŘÍSTAVIŠTĚ
VOLNÁ VODNÍ PLOCHA

VOLNÝ PRŮCHOD

Prostředí a mobilita
Prostor Alšova a Palachova náměstí si zaslouží koncepční přístup v podobě architektonického návrhu, který
citlivě zohlední jak původní koncept tohoto veřejného prostranství, tak jeho soudobou roli ve struktuře
města. Mělo by dojít k rekonstrukci, která výrazně zkultivuje toto veřejné prostranství.

Výdech maskovaný krajinářskými úpravami Palachova
náměstí 				
současný stav

Je zapotřebí, aby město iniciovalo jednání s provozovateli restaurace Grosseto a učinilo ve spolupráci
s Povodím Vltavy kroky k nápravě dnešního stavu, vedoucí jednak k úpravě lodi tak, aby byl v krátké době
obnoven vztah s protějším břehem, jednak k budoucímu koncepčnímu řešení, kdy by plovoucí zařízení mělo
být umístěno do úseků určených Koncepcí pro stání lodí tohoto typu. Nábřežní zdi a zábradlí by měly být
obnoveny do původního stavu. Při řešení celého prostoru Alšova nábřeží a Palachova náměstí je potřeba
doplnit dnes chybějící přirozenou příčnou vazbu mezi severní a jižní části parkově upravených ploch a dále
vazbu Mánesova mostu na strukturu města (úrovňová pěší vazba do Kaprovy ulice).
Tématu zpřístupnění a kultivace přístaviště Platnéřská, které se nachází v jedinečném historickém
prostředí, se věnuje kapitola 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města, odstavec Zóna Centrum jih,
Přístaviště Platnéřská. Toto přístaviště bylo původně místem pro rybářské pramice, které bylo později
zvětšeno a upraveno jako nástupní místo pro osobní lodě soukromé společnosti. Nástupní místo je veřejně
nepřístupné, má však potenciál stát se kvalitním (plovoucím) veřejným prostranstvím s přístupem k vodní
hladině.
V severní části Alšova nábřeží (mezi hlavním schodištěm Rudolfina a nábřežní hranou) je začáteční
bod – nultý kilometr cyklotras v České republice. Tento fakt by mohl být připomenut malým patníkem či
dlažební kostkou.

Chybějící propojení severní a jižní části Alšova nábřeží
současný stav

V úseku nábřeží (včetně prostoru pod mostovými oblouky) by neměly kotvit žádné lodě a plovoucí
STROMOŘADÍ
STROMOŘADÍ
zařízení. Dnes jsou na tomto místě vyvázaná plovoucí zařízení (restaurace), které stojí u nábřežní hrany,
VOLNÝ PRŮCHOD
PARK
VOLNÝ PRŮCHOD
což negativně ovlivňuje charakter prostoru a ničí panoramatické pohledy z nábřeží i výhledy na něj. Dále
by měly být odstraněny nástupní lávky a zásahy do nábřežní hrany, která není určena pro stání lodí.
Nežádoucí je i dodatečná instalace veškerých objektů, které porušují kompozici tohoto výrazně symetricky
komponovaného prostoru. Místo rybářského přístaviště pod Alšovým nábřežím doporučujeme zachovat.
Na tomto místě je již historicky situováno a patří ke koloritu místa.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Křižovnické náměstí

Křižovnické náměstí
53,0 KM

Současný stav a charakter
Křižovnické náměstí tvoří významný uzel v síti veřejných prostranství historického jádra města, ve kterém
dochází ke křížení „královské cesty“ s nábřežní komunikací Křižovnická. Obě cesty jsou dnes výrazně
zatížené – „královská cesta“ je hlavní turistická trasa, nábřežní komunikace je severojižní tepna s páteřní
tramvajovou linkou vedoucí podél břehu převážně po nábřeží.
Měřítko uzavřeného náměstí s kompozicí kostela sv. Františka z Assisi, kostela Nejsvětějšího Salvátora
(součást budov Klementina) a Staroměstské mostecké věže Karlova mostu nabízí spolu s otevřeným prostorem
a výhledem na řeku s dominantou Pražského hradu uvolnění napětí cesty úzkými uličkami Starého Města.
Kontrast uzavřenosti náměstí s orámovaným výhledem spojuje tento drobný prostor s monumentálním
a ikonickým protějškem Pražského hradu a vytváří nezaměnitelnou atmosféru místa.

Dřevěné molo Alšova nábřeží, přístaviště Platnéřská
současný stav

Celkový charakter náměstí je výrazně narušen vytíženým dopravním tahem, který odřezává kostel
Nejsvětějšího Salvátora od zbytku náměstí. Značný turistický ruch neumožňuje v současné době využívat
náměstí k pobytovým účelům. Prostor je dnes pouze průchozím místem mezi Malou Stranou a Starým Městem
a chybí mu jakýkoli mobiliář pro sezení a odpočinek.
Pobytovým vlastnostem prostředí nepomáhají ani reklamní objekty a zaměstnanci lodních společností
v kostýmech, kteří svou přítomností a vystupováním výrazně omezují užívání části prostoru, jenž by za jiných
okolností mohl plnit pobytové funkce. Tato agresivní forma reklamy a prodeje služeb degraduje kvality tohoto
nadregionálně významného veřejného prostranství. Klidová část náměstí se nachází na vyvýšené plošině,
která je od okolního prostředí oddělena několika stupni schodiště. Jde o místo s výhledem na řeku a Hrad
s několika lavičkami.
Křížovnické náměstí skrývá podzemní prostory se základy Karlova i původního Juditina mostu. Vodní
tunel Judita tvořený zachovalým prvním obloukem Juditina mostu a nultým obloukem Karlova mostu vytváří
zajímavé klenební prostory, pod kterými protéká řeka Vltava. Prostory pod náměstím jsou pro veřejnost
uzavřeny, jde o prostor, do kterého lze prakticky vejít pouze s jízdenkou koupenou od lodního personálu,
který je prodává v prostoru náměstí. Lodě provozuje zejména společnost Pražské Benátky, s. r. o., která má
zdejší přístaviště Judita ve správě.

Dřevěné molo pod Křížovnickým náměstím

současný stav

Zachovalé pozůstatky původního Juditina mostu představuje také nepřístupný Křížovnický ostrov (ptačí
ostrov), původní první pilíř mostu, zachovalý první oblouk mostu a zachovalá mostecká věž Juditina mostu
skrytá jako součást rizalitu budovy kláštera. V předprostoru kostela sv. Františka z Assisi byla zachována
původní historická středověká dlažba.
Průplav pod nultým obloukem Karlova mostu

Křížovnické náměstí, 1836

současný stav

ilustrace
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SDÍLENÝ PROSTOR NÁMĚSTÍ

PRŮPLAV POD NÁMĚSTÍM

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Křižovnického náměstí

Koncepce
Charakter a význam

Pohled z mostecké věže na náměstí

současný stav

Prostor by měl fungovat zejména jako místo pro zastavení nabízející odpočinek, vydechnutí při procházení
úzkými uličkami Starého Města i při cestě podél břehu. Je třeba znovu posílit dnes potlačovanou roli náměstí
jako předprostoru Karlova mostu a předprostoru obou významných kostelů, který má navíc vizuální kontakt
s protilehlým břehem a dominantou Pražského hradu. Podzemní prostory nabízejí atraktivní nezaměnitelné
historické prostředí, které je nutné uchovat. Při všech úpravách prostoru náměstí je třeba pracovat
s historickou hodnotou místa, jeho významem v sítí veřejných prostranství a jeho nezaměnitelným geniem
loci.

Využití náměstí
Královská cesta a Křižovnické náměstí budou ze své podstaty i nadále vytíženými turistickými lokacemi.
Je potřeba zde hledat vhodnou formu vyvážení pohybu a pobytu, vhodně umístit mobiliář, výrazně omezit
a kultivovat reklamu a prodej služeb, včetně lodních lístků. Podoba a způsob šíření reklamy je v rozporu
s vyhláškou 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, nařízení, kterou se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu.
Podoba a způsob pronajímání šlapadel
pod Karlovým mostem		

současný stav

Dále by bylo vhodné prověřit možnost volného zpřístupnění podzemní části náměstí pro veřejnost, která
by i nadále sloužila jako nástupní místo na vyhlídkové plavby (viz kapitola 2.2.1.4 Organizace vodní dopravy).
V laguně pod Karlovým mostem by bylo vhodné ukončit provoz půjčovny malých bezmotorových plavidel,
neboť jeho dopady (estetické a vizuální) neodpovídají historické hodnotě místa. Další témata týkající se vodní
dopravy a provozování přístavišť viz kapitola 2.2.3.4. Organizace vodní dopravy v centru města.

Prostředí a mobilita

Průplav pod domy Novotného lávky

současný stav

Pro celkové scelení prostoru a adekvátní zapojení dominant kostelů je třeba povrchově a materiálově sjednotit
dlažbu spodní části náměstí, která dodnes vykazuje známky provizorního zadláždění. Koncepci zádlažby je
nutné řešit pro celý prostor s jasnou kompoziční konstrukcí, která bude zohledňovat především význam
uvedených dominant.
Náměstí je třeba doplnit adekvátně umístěným a charakter místa respektujícím mobiliářem, který podpoří
pobytové možnosti a užívání prostoru jiným způsobem než jen jako průchozí místo turistů.
Jako nezbytné opatření, které by významně pomohlo zlepšení užívání náměstí, se jeví prověření možností
snížení automobilové zátěže omezením, resp. vyloučením tranzitní automobilové dopravy alespoň v jednom
směru. Pokud by bylo v rámci nového řešení širších dopravních vztahů v centru města, tj. v případě výraznější
redukce objemu automobilové dopravy, umožněno zakázání průjezdu automobilů, bylo by možné zřídit
sdílený prostor chodců a tramvaje v jedné výškové úrovni, obdobně jako na jiných místech v centru Prahy.
Významným přínosem pro prostor náměstí by tak byla případná realizace pěší zóny na Smetanově nábřeží.
Tyto kroky je však třeba velmi pečlivě zvažovat s ohledem na celoměstský systém dopravy. Podzemní prostory
náměstí je třeba zachovat ve stávající podobě s uchováním komorní atmosféry.

Prodej lodních lístků na turistické plavby omezuje
pobytové využití náměstí		
současný stav

Je třeba prověřit všechny možnosti vedoucí ke kultivaci průchodu domy na Novotného lávce směrem
na Smetanovo nábřeží (viz kapitola 2.2.3.6.13 Smetanovo nábřeží).
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Žofín

Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábř., Žofín
53,1—54,2 KM

Současný stav a charakter
Smetanovo nábřeží
Smetanovo nábřeží je nejstarším z pražských kamenných nábřeží. Je jedním z nejvíce exponovaných nábřeží
v jádru města, a to jak turistickým zájmem, tak dopravou. Je definováno jako úsek řeky mezi mostem Legií
a Křižovnickým náměstím u Karlova mostu.
V době staroměstského opevnění za Václava I. stály mlýny a chatrče vně hradeb, nábřeží bylo od města
odděleno zdí, která byla zbořena až po vzniku Nového Města za Karla IV. V letech 1841–1845 zde bylo
vybudováno první pražské kamenné nábřeží, vedoucí od Karlova mostu k tehdy novému řetězovému mostu
císaře Františka I. Nábřeží navrhl architekt Bernard Gruber a postavil z opracovaných žulových kvádrů
podnikatel Vojtěch Lanna na náklady představitelů českých stavů, kteří skoupili zdejší pozemky. Předtím
zde až do poloviny 19. století stály rybářské domky. Později byl pravděpodobně v tomto místě vybudovaný
jakýsi lapač či molo, které napomáhalo vytahování dřeva a ledu do čapadla (dnes průchod pod nábřežní
komunikací do ulice Divadelní). Časem se dvě na sebe kolmé kamenné zdi staly součástí malého poloostrova
vytvořeného v úrovni hladiny řeky z naplaveniny, na které se časem uchytila i vzrostlá vegetace. Tento kus
pevniny je náhodný, co se týče jeho polohy i tvaru, a tento charakter by měl být i nadále čitelný. Místo je
vyhledávané zejména pro svůj výhled na Pražský hrad, který se návštěvníkům naskýtá v celé délce nábřeží.
Horní úroveň nábřeží je v současné době výrazně zatížena individuální automobilovou dopravou, která
výrazně ovlivňuje kvalitu a charakter místa.
Na komunikaci, lemující zástavbu na východní straně nábřeží, navazuje park sevřený mezi Smetanovým
nábřežím, ulicí Divadelní a Betlémskou. Park je ze strany Smetanova nábřeží oplocen, v ulici Divadelní
a Betlémské je pak jeho úroveň zhruba 2 m nad parterem těchto ulic. Tento rozdíl vyrovnává opěrná stěna
po obvodu parku. Prostředí parku trpí malou sociální kontrolou, která je dána především absencí veřejného
osvětlení. Promenádní hrana nábřeží je relativně kvalitně vydlážděna a doplněna vzrostlým stromořadím.
Problémem je ale technicky špatný stav mobiliáře, který je navíc pro daný prostor vizuálně nevhodný
a nedůstojný. Otázkou kvality veřejného prostoru jsou i stožáry veřejného osvětlení, které jsou dublovány
sloupy trakčního vedení pro tramvaje. V rámci úprav nábřeží by bylo vhodné oba typy infrastruktury
vzájemně koordinovat a sloučit v rámci jednoho stožáru tak, aby byl prostor odlehčen od utilitárních prvků
vytvářejících ve veřejném prostoru překážky.
Do nábřežní zdi ústí 3 čapadla – z ulice Karoliny Světlé, Divadelní a třetí, slepé, u Mostu legií. Všechny
tyto prostory mohou po náležité rekonstrukci sloužit jako zázemí pro akce, komerční využití nebo jako
bezbariérový průchod z úrovně ulice na poloostrov k vodní hladině. Dnes je již jedno z nich využíváno jako
zázemí restaurace, zbylé dvě v současnosti ústí přímo nad vodní hladinu a nejsou od řeky přístupné suchou
nohou.

Stávající mobiliářové vybavení neodpovídá technickou
a vizuální kvalitou významu prostoru
současný stav

Řešení dopravní situace na Smetanově nábřeží se musí
stát součástí širší dopravní strategie města, kterou by
mělo dojít ke zklidnění provozu
současný stav

Kultivace prostoru musí zahrnovat i řešení stávajících
dělích ochranných prvků, jejichž řešení je nedůstojné
historické části města 		
současný stav

Z uživatelského pohledu je nejproblematičtějším úsekem nábřeží stávající automobilový provoz a zúžení
mezi Novotného lávkou a Křižovnickým náměstím. Pěší prostupnost je možná na pravé straně komunikace
po úzkém chodníku nebo od Novotného lávky bývalým podloubím, které je v současné době využíváno jako
obchodní plochy s brakovým turistickým sortimentem.

Nevyužívaná plocha mezi Smetanovým nábřežím a ulicí
Karolíny Světlé by měla být zpřístupně a využita jako
pobytový prostor 			
současný stav
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REHABILITACE STROMOŘADÍ
LÁVKA KARLOVÝCH LÁZNÍ

CHODNÍK
KULTIVACE PRŮCHODU

VOZOVKA

VOLNÝ CHODNÍK

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

REHABILITACE STROMOŘADÍ
ÚPRAVA ULIČNÍHO PROFILU
PŘÍSTAVIŠTĚ

VOLNÝ BŘEH

VOLNÝ BŘEH

SMETANŮV POLOOSTROV

PRŮCHOD ČAPADLEM
SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

PARK
KULTIVACE ULICE
DIVADELNÍ

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Smetanova nábřeží

Masarykovo nábřeží, Žofín

Součástí úprav nábřeží by se mělo stát plné zpřístupnění
parku na Smetanově nábřeží v podobě odstranění
stávajícího plotu 		
současný stav

Masarykovo nábřeží je definováno jako úsek pravostranného vltavského nábřeží mezi mostem Legií
a Jiráskovým mostem. Na nábřeží nenavazuje náplavka v dolní úrovni rozhraní nábřeží s řekou. Nábřeží
v tomto úseku slouží převážně jako komunikační spojnice mezi dvěma předpolími mostů, které jsou
v nejbližším okolí výraznějšími ohnisky koncentrace aktivit. Zhruba v polovině Masarykova nábřeží se
vyskytuje nástup do prostoru ostrova Žofín. Druhý možný vstup na ostrov se naskýtá v rámci objektu paláce
Mánes. Tato budova vytváří v daném místě jeden z hlavních potenciálních atraktorů území. Budova a s ní
související instituce, jsou předpokladem širšího využití jak nábřeží, tak především ostrova Žofín, který
poskytuje, vzhledem ke svému charakteru, ideální místo pro umísťování uměleckých děl do veřejného
prostoru. V současné době je budova galérie Mánes v dlouhodobé rekonstrukci, která by měla zajistit její
lepší fungování jak z hlediska vnitřního provozu, tak z pohledu vazeb na navazující veřejný prostor nábřeží
a ostrova.
V délce nábřeží se, na severním a jižním okraji daného úseku, vyskytují dvě zastávky tramvajových
tratí. Jejich umístění souvisí s významem koncových uzlů úseku (Jiráskovo náměstí, předpolí mostu Legií
s budovou Národní divadla). Vzhledem ke krátkým vzdálenostem jsou však i zdrojem návštěvníků pro výše
zmíněnou budovu Mánes a ostrova Žofín.
Fyzický stav prostředí je, v porovnání s dalšími částmi nábřeží v centru, relativně příznivý. Hrana nábřeží
poskytuje vcelku adekvátní kvalitu celku vzhledem k jeho promenádnímu charakteru. Obecným problémem,
nejenom v tomto úseku, je zdvojování sloupů osvětlení a sloupů trakčního vedení .

V rámci úprav parku by mělo dojít k rekultivaci zeleně
				 současný stav

Nejvážnějším problémem z hlediska plynulosti, kvality a bezpečnosti pohybu v místě je oblast jižního
předprostoru Národní divadla. Jde o místo, kde z Masarykova nábřeží odbočuje ulice Divadelní. Stávající
řešení nepatřičně zužuje pěší komunikaci při východní frontě domů. Důvodem jsou především příčná
parkovací stání v prostoru. Vzhledem k náplni parteru objektů v ulici Na Struze by bylo vhodné řešit celkovou
úpravu prostoru především z pohledu zkvalitnění pěších vazeb v tomto komunikačním uzlu a dále s ohledem
na zvýšení pobytovosti prostoru obecně, neboť tímto potenciálem nepochybně disponuje.

Koncepce
Smetanovo nábřeží
Zprostupnění čapadla zajistí bezbariérový přístup
na "Smetanův poloostrov" 		
současný stav

Charakter a význam
Smetanovo nábřeží je ze své podstaty promenádním nábřežím poskytujícím neopakovatelné pohledy
na levý břeh pražské kotliny, který je ukončen nezaměnitelným panoramatem Pražského hradu. Dále
tvoří významnou vazbu a spojnici mezi veřejnými prostranstvími s výrazně nadregionálním charakterem
(Národní třída s Národním divadlem, Křižovnické náměstí, náměstí J. Palacha s objektem Rudolfina a dalšími
významnými institucemi), což jej v důsledku činí stejně významným prostorem. Z této hierarchie následně
vyplývají konsekvence pro utváření a povyšování obrazu místa, které se musí propisovat jak do fyzického
stavu prostředí, tak do způsobu jeho využívání. Místo musí tvořit kvalitní prostředí uzpůsobené především
pro kvalitní a bezpečný pohyb, který bude podporován dostatečným vybavením pro pobyt a setrvání v místě
tak, aby mohlo ve větší míře docházet k zažívání prostoru a jeho vnějšího rámce.

V návaznosti na Divadelní ulici by bylo vhodné řešit využití
nebytových prostor pro nové účely
současný stav
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží, Žofín

Scénář a využití nábřeží
Smetanovo nábřeží by mělo být především pěším korzem v rámci nadregionálně významných veřejných
prostorů centra města, které mají současně významnou optickou vazbu na panorama Hradčan. Potenciál pro
zpomalení a doplnění převládajícího podélného pěšího pohybu v místě mají především dva parky, které se
v prostoru nacházejí. Ty by měly poskytovat kvalitní pobytový prostor, který není nutné doplňovat o další
přídavné aktivity. Z tohoto pohledu je nutné řešit především celkovou koncepci trojúhelníkového prostoru
v cípu mezi ulicí Smetanovo nábřeží a Karolíny Světlé.
Prostředí a mobilita
V rámci úprav Smetanova nábřeží by mělo dojít k úpravám mobiliáře a veřejného osvětlení, které v současnosti
nenaplňují kvality kladené na toto vybavení z hlediska jejich umístění v prostoru s nadregionálním
významem. Dalším krokem by měla být rekultivace přímo navazujícího parku, který by měl ve výraznější
míře sloužit jako pobytový prostor dané lokality. K tomuto se váže možnost prověřit větší propustnost a zvážit
odstranění stávajícího plotu, který dělí park a prostor nábřeží. Tento krok by byl navrácením k historicky
dokladovatelnému stavu, kdy byl prostor parku bez dělícího plotu, tzn. více přičleněný k prostoru nábřeží.
Ke zlepšení prostupnosti území by z ulice Divadelní bylo vhodné zbudovat nový přístup do parku v podobě
schodiště, které by bylo umístěné na osu parku, tzn. v místě stávajících revizních dveří v opěrné stěně parku.
Spolu s vybudováním adekvátního veřejného osvětlení v parku by tento krok znamenal výrazné posílení
společenské kontroly prostředí, čímž by se zlepšila pobytová a estetická kvalita celého prostoru.
Z hlediska pěší mobility jsou v současnosti v prostoru k dispozici chodníky po obou stranách uličního profilu,
cyklistický provoz je přípustný ve vozovce. Problematické je především přetížení lokality automobilovou
dopravou, zejména ve všední dny. Kromě intenzity dopravy, která výrazně omezuje ostatní druhy dopravy,
je dále problémem především výrazný zábor prostoru pro parkovací plochy, které dále zhoršují příčné vazby
mezi hranou nábřeží strukturou města.
V krátkodobém časovém horizontu je potřebné rozšíření chodníkových ploch na úkor vozovky v kriticky
zúžených místech, zejména v oblasti křižovatky s ulicí Karolíny Světlé a Na Zábradlí, dále pak zajištění
snadnějšího přecházení přes vozovku.
Nezbytné je prověření možností snížit automobilovou zátěž omezením, resp. vyloučením tranzitní
automobilové dopravy alespoň v jednom směru. I bez stavebních úprav by bylo prostředí příjemnější pro
chůzi a umožňovalo by bezpečnější a plynulejší průjezd tramvají i jízdních kol. Pokud by byl v rámci nového
řešení širších dopravních vztahů v centru města umožněn průjezd po pravém nábřeží pouze ve směru od jihu
na sever, je možné zvažovat uvolnění části současné vozovky pro rozšíření chodníku – promenády nad
nábřežní zdí. V případě ještě výraznější redukce objemu automobilové dopravy by bylo možné zřídit sdílený
prostor v jedné výškové úrovni, obdobně jako na jiných místech v centru Prahy. Samostatnou kapitolou
je řešení zúženého průjezdu mezi Novotného lávkou a Křižovnickým náměstím. Řešení má mnoho poloh,
které se dotýkají jak dopravní koncepce celého centra města, tak například otázky majetkoprávních vztahů.
V rámci MHMP a Městské části Praha 1 by se měly hledat všechny použitelné nástroje, které by regulovaly
kvalitu a náplň provozů v průchodu objektu Karlových lázní a prostor by tak mohl sloužit jako průchod, stát
se místem s důstojnou náplní v jedné z historicky nejcennějších lokalit v centru města. Ideální úpravou by
bylo otevření oblouků do ulice.
Koncepčním námětem v místě je způsob řešení stávají přírodní naplaveniny v úrovni řeky. Kancelář
veřejného prostoru vypracovala samostatný záměr jeho ideální budoucí rekultivace, která by vycházela
z přírodního charakteru pevniny a která by byla pouze vhodně dokomponována šetrnými prostředky
a zásahy, jež by zajistily lepší užitnost prostoru a výrazně zlepšily jeho vizuální kvalitu. Viz kapitola Příloha
3.1.3 Zpřístupnění řeky u Smetanova nábřeží.
Úprava spodní části Smetanova nábřeží by měla probíhat ve více fázích, především s ohledem na finanční
náročnost projektu. V první fázi by měla být podpořena životaschopnost tohoto místa na nábřeží. K tomu
by měl přispět měřítkově a finančně relativně nenáročný zásah, který nabídne větší škálu dějů, komfort
a stabilizuje místo jako plnohodnotný veřejný prostor.
V delším časovém výhledu je možné prověřit vybudování náplavky. Její podoba by měla vycházet z logiky
inženýrského díla, šířka, materiálový a architektonický charakter by měly odpovídat stávajícím levobřežním
náplavkám. Lze uvažovat o ztvárnění hrany směrem k vodě průběžnými stupni, užívanými jako sedací
a pobytové schody. Toto řešení je však ekonomicky náročné, a proto v současnosti z hlediska priorit investic
do náplavek a pražských břehů nevhodné, neboť dříve je potřeba uvést do pořádku stávající náplavky, než se
začnou budovat nové.
Úpravu dolní části nábřeží je nutné řešit v závislosti na řešení celého přilehlého území mezi Křižovnickým
náměstím a Národním divadlem, jehož součástí je i horní úroveň nábřeží. Je zapotřebí zohlednit dlouhodobě
uvažované dopravní zklidnění horní části Smetanova nábřeží. Výhodou je zahrnutí tohoto území do širšího
celku, možnost využití synergického efektu a zároveň respektování nastavených priorit. Naplavenina pod
Smetanovým nábřežím by se měla stát plnohodnotným veřejným prostranstvím – Smetanovým poloostrovem.
Stavební zásah by měl v první fázi mít charakter dočasný a respektovat náhodnost vzniku naplaveniny.
Spíše než robustnost zásahu by měly být splněny níže uvedené kroky jako komplex opatření k aktivaci místa
jako celku. Smetanův poloostrov by měl nabídnout nové rozhraní mezi městem a řekou, přístup až k vodní
hladině, vytvořit zázemí pro příležitostné akce, zajistit umístění WC a poskytnout místo adekvátní restauraci
nebo baru. Měl by být nepřetržitě přístupný, bezpečný a osvětlený.
Při stavebním zásahu je důležitý i režim provozu tohoto prostranství. Provoz stání lodí je popsán v kapitole
2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města.
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Subjekt, který přebere gesci nad pronajímatelným prostorem v nábřežní zdi, by měl být vybrán formou
soutěže. Měl by nabídnout svou vizi pro aktivity v čapadle, ve veřejném prostoru a formulovat scénář akcí
po co možná nejdelší období během roku. Jenom oboustrannou součinností veřejného a soukromého sektoru
vznikne veřejné prostranství, které je kvalitní a aktivně slouží obyvatelům města.

Masarykovo nábřeží, Žofín
Charakter a význam
Masarykovo nábřeží je jižním pokračováním důležité městské nábřežní promenády s celoměstským
a potenciálně nadregionálním významem. Celkový charakter prostředí je do velké míry determinován
současným stavem a ze své podstaty je celkově kvalitní. Z hlediska zvyšování významu a posilování
stávajícího charakteru jsou nutné pouze dílčí úpravy týkající se fyzického stavu, které by umožnily
kvalitnější zažívání tohoto městského prostředí. Z hlediska využití je možné posilovat využívání prostoru
parteru v delším časovém horizontu, tzn. nad rámec času stráveného v místě prostým průchodem. Je tedy
důležité posilovat pobytovost prostoru doplněním vhodného mobiliáře, který musí být koncipován s ohledem
na prostorové dimenze úseku. Potenciálem úseku z hlediska využití je oživení parteru u východní fronty
objektů. Využívání je z části omezeno stavebním řešením jednotlivých objektů, které nejsou plně uzpůsobeny
pro plnohodnotné zapojení do uličního parteru, nicméně i v tomto ohledu existují alternativní možnosti, jak
se s tímto nedostatkem vyrovnat.
Potenciál výsostně pobytového prostředí, doplněného vhodným podpůrným scénářem aktivit a akcí,
v sobě skrývá Žofín. Tento stav do jisté míry funguje už v současnosti. Na ostrově je ve stejnojmenném objektu
realizována široká škála kulturních a společenských akcí, v prostoru ostrova je dětské hřiště, ostrov slouží
pro korzování podél jeho hrany, která umožnuje kontakt s vodou a výhledy na protější břeh. Negativním
prvkem je rozměrný objekt zakrytí venkovního provozu restaurace, který je svým charakterem v podstatě
stavbou a jako takový by se neměl ve veřejném prostoru parku vyskytovat. Je nutná jeho vizuální kultivace,
která by zajistila vhodnější zapojení do kontextu celého prostoru. V prostoru se vyskytují půjčovny pramic
a šlapadel.
V rámci zlepšení kvality místa, vzhledem k jeho významové hierarchii v rámci veřejných prostranství, je
nutné povýšit především vizuální kvalitu a kulturu jednotlivých aktivit v místě. To se týká právě především
provozovatelů půjčoven pramic a šlapadel, kdy se kvalita jednotlivých provozoven místy přibližuje kultuře
periferie.
Scénář a využití nábřeží
Z hlediska užívání Masarykova nábřeží je základním prvkem pěší korzo, které slouží pro přesun mezi
jednotlivými částmi nábřeží, jež poskytují širší možnosti pobytu u břehu řeky. Dílčí posílení využívání
prostoru může být realizováno výše zmíněným oživením parteru jednotlivých objektů a jejich vnitřní náplně.
Expandování do veřejného prostoru mohou zajistit vhodné kavárenské a gastronomické provozovny, stejně
jako kulturní využití parteru objektů např. v podobě galérií, knihkupectví, atd. Při umísťování pobytových
prvků do prostoru, například v podobě kavárenských stolečků, je třeba vždy zohlednit prostorové dimenze
chodníku tak, aby nedocházelo k výraznému omezování jeho základního určení.
Širší možnost využití poskytuje prostor Žofína. Místo je vhodné pro nejrůznější kulturní, hudební nebo
divadelní produkce, které by svým charakterem negativně neovlivňovaly prostředí „městského parku
na ostrově“. Dalším potenciálním atraktorem je budova Mánesa, která svým charakterem může vhodně
doplňovat obecné kulturní využití ostrova. V rámci kurátorských aktivit by bylo vhodné postupně definovat
strategii umísťování vhodných uměleckých objektů přímo v rámci veřejného prostoru ostrova, což by vedlo
k výraznému povýšení charakteru a významu prostoru.
Prostředí a mobilita
Promenádu Masarykova nábřeží je nutné při nábřežní hraně dovybavit potřebným a kultivovaným městským
mobiliářem v podobě laviček a dalších prvků. Chodníkové plochy nábřežní hrany jsou vzhledem k významu
prostoru nevhodně řešeny živičným povrhem, který je nutné nahradit tradiční pražskou mozaikou. Stávající
stromořadí při vnější hraně je nutné kontinuálně kultivovat a doplnit chybějící stromy. V případě výhledových
koncepcí revitalizací tramvajových tratí je nutné sdružovat infrastrukturní prvky v prostoru, což se týká
především veřejného osvětlení a sloupů trakčního vedení. Prostor je nutné očistit od všech nadbytečných
prvků, které omezují průchodnost prostoru a současně negativně ovlivňují jeho vizuální vnímání. Z hlediska
mobility je vhodné zajistit lepší průjezd jízdních kol ve vozovce po cyklotrase A2, zejména řešením povrchů,
ještě výraznějším zklidněním automobilové dopravy a případně integračními opatřeními.
V rámci prostoru ostrova Žofín by mělo dojít především ke kultivaci šikmých „přírodních“ břehů tak, aby
umožnily širší kontakt uživatelů s řekou. V dalších fázích by bylo vhodné provést kritickou revizi povrchu
parteru a objektového vybavení prostoru. Z hlediska soukromých provozovatelů je nutné kultivovat nástupy
a přístupy k půjčovnám pramic a šlapadel. Z hlediska pěší mobility funguje prostor víceméně bez větších
závad. Z hlediska ostrova je v návaznosti na rekonstrukci budovy Mánesa nutné v rámci projektu zajistit
trvalou přístupnost ostrova přes jižní podloubí objektu. Nákladní plavba může být využita i pro odlehčení
nákladní dopravy v centru města. V tomto duchu byla v rámci rekonstrukce vzduchotechnických zařízení
Národního divadla provedena příprava pro dopravu kulis lodní dopravou.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Rašínovo nábřeží

Rašínovo nábřeží
54,2—55,8 KM

Současný stav a charakter
Horní úroveň
Rašínovo nábřeží je pevným regulovaným břehem přímo navazujícím na urbanistickou strukturu Nového
Města a jeho významná veřejná prostranství. Z horní úrovně nábřeží je tento úsek v širších vztazích spojen
s levým břehem prostřednictvím tří mostů. Palackého a Jiráskův most navazují přímo na významné veřejné
prostory stejnojmenně nazývaných náměstí a v širších souvislostech tvoří hlavní komunikační propojení
mezi Karlovým náměstím a levým, smíchovským, břehem, přičemž z tohoto pohledu je výrazně intenzivněji
využíván most Jiráskův. Horní úroveň nábřeží je intenzivně využívána automobilovou dopravou jako
spojení mezi historickým jádrem města a Podolím, potažmo oblastí Pankráce a Braníku. Území je kvalitně
zpřístupněno veřejnou dopravou.

Stávající podoba pevného mobiliáře není adekvátní
cílovému charakteru a kvalitě veřejného prostoru Rašínova
nábřeží 				
současný stav

Dolní úroveň
Celý prostor je svou podélnou osou orientován ve směru sever – jih s nábřežní stěnou na východní straně,
takže se volně otevírá západním směrem, což z něj činí ideální místo pro pobytové aktivity v rámci velké
části roku. Prostor nábřeží prošel po povodních v roce 2002 celkovou rekonstrukcí ukončenou cca v roce
2004 a jeho technický stav je tedy z hlediska historické hmotné substance ve velké míře uspokojivý, nejsou
zde shledány výrazné závažné závady, které by bezprostředně omezovaly jeho využití. Z technického pohledu
se nicméně u nábřežních zdí začínají postupně objevovat závady dané působením atmosférických podmínek,
které se projevují především v rámci koruny zdí narušováním spojovacího materiálu.
Nábřeží v současném stavu slouží jako platforma pro různorodé aktivity, které však mají rozdílnou kvalitu
a vnější prezentaci, což se promítá do vizuální roztříštěnosti prostoru. Na náplavce se vyskytuje široká škála
stánkových prodejů, jejichž objektové vybavení a doplňky jsou nekoncepčně umísťovány ve volném prostoru
náplavky. Jde např. o různé druhy reklamních slunečníků, bannerů, nevhodně rozmístěné mobilní toalety,
neestetické prvky odpadového hospodářství a další objektové zázemí. Tento stav se přesouvá i do prostoru
vodní hladiny, kde obdobná situace nastává u trvale kotvících lodí, které jsou buď samy nositeli popisovaných
skutečností, nebo své objektové zázemí přesunují na plochu náplavky.

Pevný mobiliář je v současnosti mnohdy v místech
dlouhodobého kotvení lodí a ztrácí tak svůj význam
výhledu na řeku 		
současný stav

Využití prostoru je dále negativně ovlivňováno dlouhodobě parkujícími automobily, které na místech
setrvávají i po zásobení jednotlivých provozů, nebo jde o vozidla klientů jednotlivých provozů v podobě
botelu nebo dalších restaurací.
V nevyhovujícím stavu pro adekvátní pobytové možnosti na nábřeží se nachází pevný mobiliář, který
svou estetikou a funkčností plně nevyhovuje celoměstskému významu místa a jeho historicky vloženým
architektonickým kvalitám. Dalším problémovým bodem stávajícího stavu dolní úrovně nábřeží je absence
veřejného osvětlení. Tato absence omezuje pocit pobytové bezpečnosti na náplavce ve večerních hodinách
a tím omezuje její využití. Tento problém je v reálném provozu řešen operativně pomocí mobilního osvětlení.

V rámci naplnění požadovaného charakteru nábřeží je
nutné regulovat rozmístění prvků mobiliáře vázaných
na jednotlivé kotvící lodě 		
současný stav

Specifickým prostorem nábřeží je existence „kobek“ v nábřežních zdech, které fungují jako nebytové
provozy. V současnosti jsou některé již naplněny vhodným provozem (např. servis a půjčovna kol, galérie,
veřejné toalety) nebo funkcí občerstvení, avšak některé jsou využívány pouze jako skladovací prostory
náležící k provozům na vodní hladině. Samostatným tématem je kotvení lodí a plovoucích objektů v místě.
Stávající uspořádání podle našeho názoru neumožňuje plné využití potenciálu nábřeží a často je s ní
ve výrazném rozporu.
Součástí úprav Rašínova nábřeží by měla být revize
stávajících přípojných bodů a změna jejich designu
na prvky adekvátní kvalitě místa
současný stav
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REHABILITACE STROMOŘADÍ
VOLNÝ PRŮCHOD
PŘÍSTAVIŠTĚ

VOLNÝ POHYB PŘEDPROSTOR

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ PROFIL

KOBKA

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Rašínova nábřeží

Koncepce
Charakter a význam
Horní úroveň

Kobky musí být primárně využívány pro společenskou
a kulturní náplň a jejich stavební úprava musí co nejvíce
komunikovat s nábřežím 		
současný stav

Nábřeží slouží jako významná radiální spojnice jižní části města (Podolí, Braník) s jeho centrem. Tuto
charakteristiku by si mělo udržet nejenom z pohledu automobilové dopravy, ale především jako přirozená
spojnice pro pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu. Z tohoto pohledu by mělo dojít k celkové úpravě dopravní
koncepce místa, která by spočívala především ve vytvoření adekvátních podmínek a plnohodnotného řešení
pro bezpečný a plynulý, zejména tranzitní cyklistický, provoz na horní úrovni nábřeží.
Dolní úroveň
Náplavka nábřeží je definována souvislým prostorem v úseku mezi výběžkem vyšehradské skály u Výtoně
REHABILITACE STROMOŘADÍ
a funkcionalistickým objektem galérie Mánes u Žofína. Prostor nábřeží je přímou součástí historické
VOLNÝ PRŮCHOD
STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ PROFIL
struktury Nového Města s přímou vazbou na důležitá veřejná
prostranství
v této lokalitě. Jde především
PŘÍSTAVIŠTĚ
VOLNÝ POHYB PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR
o Palackého a Jiráskovo náměstí v bezprostřední blízkosti řeky a dále o vazby na Karlovo náměstí. Další
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ
důležitou vazbou je přímé propojení lokality s ostrohem Vyšehradu.

Parkování v prostoru náplavky negativně ovlivňuje způsob
a možnosti jejího využití 		
současný stav

Všechny tyto vazby vytvářejí výrazný potenciál pro ustanovení nábřeží jako významného veřejného
prostoru města, což v zásadě svým vývojem potvrzuje již dnešní stav, kdy jde v současné době o nejatraktivnější,
nejceněnější a společensky nejživější prostor břehů řeky v centrální části Prahy. Proto by měl být maximálně
využíván a posilován potenciál samotné podstaty prostoru bez nutnosti zatěžovat ho dalšími nadbytečnými
atrakcemi. Architektonické zásahy v místě musí být kontextuální a kultivované.
Daný charakter místa, vzhledem k jeho architektonickým kvalitám a současně napojení na živou a kvalitní
část vnitřního města, předurčuje tento úsek břehu zejména pro kulturní a pobytové využití.

Scénář a využití nábřeží
Dolní úroveň
V prostoru náplavky se vyskytují nekončepčně umísťované
prvky odpadového hospodářství
současný stav

Dále je popsán možný a preferovaný scénář funkčního využití a provozních úprav nábřeží. Do procesu
konečného „nastavení“ provozu nábřeží musí být v další části rozpracování Koncepce zapojeny všechny
skupiny a sdružení, které již v místě provozují stávající aktivity. Aktivita většiny z těchto skupin přinesla
místu velkou část její stávající atraktivity pro návštěvníky a jejich vklad energie vložený do těchto procesů
nesmí být v koncipování konečné podoby nábřeží negován.
Návrh možného využití posiluje společenský a kulturní význam náplavky v centrální části města.
Součástí těchto aktivit by měly být doplňkové provozy v podobě občerstvení, bister a dalších obdobných
typů gastronomických konceptů, které svým charakterem vhodně doplňují zamýšlený cílový stav nábřeží.

Podoba mol a kotevních bodů musí co nejméně
znehodnocovat výhled na řeku a panorama Hradčan,
velkoformátová reklama je nepřípustná
současný stav

Provozy by měly být primárně umístěny do stávajících „kobek“ na nábřeží, které by k těmto účelům měly
být adekvátně upraveny. Hlavním principem úprav „kobek“ musí být vizuální propojení jejich exteriéru
s prostorem nábřeží. Při realizaci musí být zohledňovány veškeré technické a provozní požadavky, které
vyvstávají především z umístění prostorů v záplavovém území. Na toto téma vzniklo mnoho nezávislých
studií a projektů, které se touto otázkou zabývaly, jejich dalším využitím by bylo vhodné se podrobněji
zabývat.
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Návrh
Úseky
Centrum
Popis úseků nábřeží v centru města
Rašínovo nábřeží
REHABILITACE STROMOŘADÍ
VOLNÝ PRŮCHOD
PŘÍSTAVIŠTĚ

VOLNÝ POHYB PŘEDPROSTOR

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ PROFIL

KOBKA

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ

REHABILITACE STROMOŘADÍ
VOLNÝ PRŮCHOD
PŘÍSTAVIŠTĚ

VOLNÝ POHYB

STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ PROFIL

PRONAJÍMATELNÝ PROSTOR
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ

Řez nábřežím - návrh řešení úprav v úseku Rašínova nábřeží

Náplavku dělíme na úseky trvale volné určené k pobytu, které jsou kombinovány s úseky s větší zátěží jak
v prostoru vody, tak na náplavce. Definování těchto úseků se odvíjí mimo jiné od vyhodnocení pobytového
potenciálu místa (výhled, šířka prostoru, oslunění, možnost zastínění apod.). Tento způsob mixu funkcí
naplňuje výše zmíněnou snahu o vytvoření prostoru „střídání atmosfér“. Rozčleněním prostoru nábřeží by
mělo dojít k efektu střídání atmosfér v rámci osy nábřeží, tzn. cílem by mělo být vytvoření určitého rytmu
„plna a prázdna“, který by dovolil využívat prostor nábřeží pro nejrůznější společenské a občanské aktivity
a zároveň poskytoval dostatek prostoru pro nerušený pobyt na nábřeží, který by se odehrával v přímém
kontaktu s řekou.
Rozdělení aktivit na náplavce má přímou souvislost s nastavením uspořádání provozu lodí a plovoucích
zařízení na vodní hladině. Tato otázka je detailně popsána v kapitole 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy
v centru města. Prostorové rozdělení jednotlivých zón na náplavce z této kapitoly přímo vychází.

Scénář jednotlivých úseků
1)

Oblast od vstupu na náplavku u Mánesa po Jiráskův most

Koncepce definuje tuto oblast jako klidnou část náplavky, kde je zásadním momentem její kontakt
s budovou galérie Mánes. Nežádoucí je trvalé kotvení lodí znemožňující výhledy na zátoku a Pražský hrad.
Hlavní a dostatečnou hodnotou při definici místa je jeho nenarušený obraz. V prostoru bude možné pořádat
krátkodobé jednorázové akce kulturního charakteru, případně ho bude možné využívat jako venkovní
výstavní plochu s vazbou na galérii Mánes.
2)

Úsek mezi Jiráskovým mostem a mostem Palackého

Tuto část náplavky navrhujeme určit jako kotviště historických parníků. V rámci úpravy kotvení by
mělo dojít k rozestoupení kotvících míst tak, aby se více uvolnil prostor v oblasti restaurace Vltava, která
svou pozicí zužuje komunikační prostor náplavky. V rámci kapitoly 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru
města jsou v této oblasti určena maximálně 4 nástupní místa pro osobní lodě. Předpokladem je, že lodě
na sebe budou schopné navázat aktivity především gastronomických či kulturních provozů. Využití „kobek“,
potažmo náplavky, by mělo být věnováno především kulturním programům, projektům a institucím.
3)

Úsek mezi Palackého mostem a servisním pontonem

V tomto úseku se nepředpokládá definování žádných míst ke stání na vodní hladině. Preferencí je
využít prostorů „kobek“ pro nejrůznější společenské aktivity a zajistit přímý kontakt uživatelů náplavky
s řekou. V rámci úseku je možné, aby prostory náplavky využívali také provozovatelé služeb v „kobkách“.
Taková expanze provozu ovšem nesmí znemožnit trvalou prostupnost prostoru náplavky pro jiné skupiny
uživatelů. Rozsah možného záboru plochy náplavky musí být přesně definován správcem nábřeží.
4)

Úsek mezi servisními pontony

Úsek navrhujeme využít jako úvaziště pro krátkodobá zastavení malých plavidel. Vzhledem
k neexistenci „kobek“ se předpokládá intenzivnější využívání plochy náplavky pro jednorázové akce spojené
s možností krátkodobého umísťování zázemí potřebného pro organizaci akce.
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Úsek mezi druhým servisním pontonem po konec náplavky Rašínova nábřeží

Úsek je určen pro trvalé kotvení kulturních a restauračních lodí včetně plovoucích objektů. Plocha náplavky
bude určena pro periodicky se opakující akce. Rozmístění periodických akcí se předpokládá pouze v jedné
linii tak, aby nedocházelo k zamezení kontinuální prostupnosti náplavky.

Prostředí a mobilita
Dolní úroveň
Z hlediska zlepšení funkčnosti prostoru je místo zapotřebí doplnit především základní technickou
infrastrukturou a objektovým zázemím pro pobyt na veřejném prostranství.
Objektové zázemí by mělo být prioritně umísťováno do stávajících prostorů v nábřežní zdi a po vyčerpání jejich
kapacit případně na pontonové plovoucí objekty. Na ploše náplavky by neměly stát žádné nadbytečné a trvalé
objekty, které by znehodnocovaly kvalitu prostoru spočívající v jeho „volnosti“, technicistní velkorysosti
a kontinuálnosti.
V případě budoucí potřeby je možné přistoupit k otázce možného řešení objektového zázemí buď výjimečně
v rámci adekvátních, architektonicky kvalitních a pohledově nerušících objektů umístěných na ploše
náplavky, nebo se případně zabývat otázkou zbudování nových prostorů „kobek“. Tyto úvahy jsou ale možné
až po vyčerpání všech výše uvedených možností a bylo by nutné se důsledně zabývat jejich racionalitou
a technickou realizovatelností při zachování charakteru a intaktnosti místa z hlediska celkového obrazu
nábřeží, včetně hledisek památkové péče a protipovodňové ochrany.
V rámci prostoru náplavky je nutné provést celkovou revizi technické infrastruktury tak, aby bylo
minimalizováno její znehodnocování, ke kterému dochází opakovaným zaplavováním prostoru. Z tohoto
pohledu je nutné doplnit další odběrná místa, která by adekvátně sloužila pro preferované využití náplavek.
Jde jak o dobudování a zkvalitnění připojovacích bodů pro potřeby využívání náplavky, tak o přípojky, které
by sloužily kotvícím lodím a servisním pontonům.
Je nutné také provést kultivaci prostředí náplavky, která by měla spočívat v revizi stávajícího objektového
vybavení sestávajícího z laviček, prvků odpadového hospodářství a dalšího funkčního vybavení z hlediska
vyhodnocení jejich stavu, kvality a vzhledu.
V principu je zapotřebí z prostoru náplavky odstranit veškeré objekty včetně drobných, jejichž funkci
lze přesunout do stávajících stavebních konstrukcí nábřeží nebo které je možné přesunout na kotvící lodě
a případné tematické plovoucí objekty. To se týká například prvků odpadového hospodářství, mobilních
toalet a veškerých přídavných objektů.
V další fázi by měla být řešena celková koncepce umístění a jednotného designu pevného mobiliáře
v prostoru náplavky. Hlavní důraz by v tomto kroku měl být kladen na jednotný výrazový styl a identitu
náplavky, jejíž vybavení mobiliářem a dalšími prvky by mělo být současné a adekvátní jejímu celoměstskému
významu jako atraktivního veřejného prostoru. Z tohoto pohledu považujeme za důležité posílit především
možnost sezení při patě nábřežní zdi. Tento prvek by měl být alternativou k oblíbené možnosti sezení
přímo na nábřežní hraně. Možnost výběru a z toho vyplývající různorodost v zažívání místa by měla být
jednou z hlavních kvalit prostoru. Je tedy možné uplatnit princip „kontinuální lavice“, která by vhodným
architektonickým způsobem lemovala patu nábřeží v co nejširším rozsahu. Tento princip je nutné pečlivě
koordinovat s potenciálem využívání „kobek“, kde příležitost sezení ve velké míře přebírá přenositelný
mobiliář jednotlivých provozovatelů. Sezení u nábřežní stěny musí zvyšovat pobytovost prostoru a současně
se vyvarovat kolizí s možným využíváním náplavek. Vytvoření alternativy pro pobyt v místě by mělo vycházet
z principu „střídání atmosfér“, tedy střídání míst klidu s místy aktivními, což by se jako hlavní motiv mělo
následně propsat do prostoru vhodným uspořádáním funkcí a aktivit v rámci celého prostoru.
Objekty odpadového hospodářství by bylo vhodné, v souladu s významem náplavky a z hlediska vizuální
kvality, řešit ve formě podzemních kontejnerů v úrovni dolní náplavky a zajistit jejich pravidelný svoz. Je
ovšem nutné prověřit realizovatelnost specifického řešení s ohledem na zátopové území. Objekty toalet,
potřebné k zajištění bezproblémové základní veřejné obslužnosti místa, je nutné umísťovat podle principu
popsaného výše, tzn. prioritu má zajištění prostorů v rámci kotvících tematických plovoucích objektů a lodí.
Námět nábřežní lavice, umístění sociálních zařízení na náplavkách a sběrných míst na odpad je
rozpracován v podrobnějším námětu Kanceláře veřejného prostoru IPR, viz kapitoly 3.1.4 Studie Pražské
nábřežní lavice a 3.1.5 Sociální zařízení na nábřeží.
V kapitole 2.2.3.4 Organizace vodní dopravy v centru města je popsán koncept multifunkčních plovoucích
zařízení (plnících také funkci toalet a sběrných míst odpadu) tzv. „městských servisních pontonů“, které
můžou tuto vybavenost na náplavce doplnit.
Další nutný krok k řešení reagující na problém popsaný ve shrnutí stávajícího stavu, který by zajišťoval
výrazně vyšší míru obyvatelnosti a všeobecnou sociální kontrolu prostoru, je řešení celkové koncepce
osvětlení náplavky. Z tohoto pohledu se zdá jako nejvhodnější umístit světelné zdroje v úrovni koruny
nábřežních zdí. Toto řešení by zajišťovalo dostatečnou osvětlenost spodní úrovně náplavky a zároveň by byly
zdroje dostatečně chráněné před rizikem zasažení vodou při záplavách. V kontextu stávajících historických
nábřežních zdí je nutné hledat takové technické řešení, které by při instalaci zdrojů zachovávalo jejich
intaktnost a nenarušovalo celkový dojem jejich inženýrské racionality. V rámci výše popsaného problému
částečného rozpadu koruny nábřežních zdí by bylo vhodné řešit tyto dva problémy současně v jedné fázi
rekonstrukce nábřeží.
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Z pohledu mobility by měl prostor náplavky fungovat jako sdílený prostor v režimu pěší zóny s povoleným
vjezdem jízdních kol a vybraných vozidel. V závislosti na denní a roční době lze předpokládat proměny
významu jednotlivých způsobů využití (např. v chladnějších měsících, v pracovních dnech ráno a dopoledne
převaha dopravní funkce, naopak v odpoledních a večerních letních dnech převaha jiných aktivit).
V současnosti je problematická relativně úzká šířka předlážděného pásu zřízeného přednostně pro jízdu
na kole, který je s ohledem na kvalitu ostatních povrchů (kočičí hlavy) atraktivní i pro chůzi. Ke kolizím
dochází zejména v průběhu sezóny. Částečným řešením je vymístění tranzitní cyklistické dopravy na horní
úroveň nábřeží (rekreační a turistický cyklistický pohyb tu má ale oprávněné místo). Je potřebné prověřit
i možnost předláždění širšího pásu, který umožní komfortní pohyb vedle sebe pěšky i na kole.
Důležitým místem je na nábřeží i ústí potoka Botič. Potoky obecně jsou v centru města výrazně potlačené,
a proto je vhodné připomenout jejich existenci. U ústí potoka může být umístěna alespoň informační tabule,
která občanům Prahy připomene průběh toku a jeho funkci v organizmu města.
Horní úroveň
V rámci širších vazeb na Rašínovo nábřeží by měl být zrevidován komunikační potenciál mezi nábřežím
a oblastí Vyšehradu. Historický význam Vyšehradu na sebe přirozeně váže velký zájem českých i zahraničních
turistů, kteří se ve velké míře do oblasti dostávají z jiných částí města. V případě zatraktivnění spojení mezi
břehem řeky a Vyšehradem by byl vytvořen potenciál dalšího možného oživení náplavky, která by ve větší
míře mohla fungovat jako výchozí místo pro návštěvníky Vyšehradu. Tyto úpravy by se měly týkat především
zjednodušení, zpřehlednění a zajištění větší pěší bezpečnosti při „překračování“ komunikace na horní úrovni
nábřeží. Součástí těchto úprav by mělo být i adekvátní řešení informačního a navigačního sytému v místě.
Horní úroveň nábřeží by měla fungovat jako významná městská zklidněná ulice, tj. umožňovat komfortní
chůzi po obou chodnících i bezpečný a plynulý průjezd jízdních kol a ostatních vozidel. Některé úseky
chodníků jsou velmi zúžené, zejména v nejexponovanějších částech nad rampami náplavky. V těchto
místech je potřebné prověřit možnosti jejich rozšíření, zejména na úkor vozovky. Významnou, často téměř
nepřekonatelnou bariérou pro chůzi je nelegální parkování na chodnících podél domů. Je nezbytné fyzicky
zamezit najíždění vozidel na chodník (např. obdobně jako v části Masarykova nábřeží) a nabídnout možnost
krátkodobého zastavení na vozovce nebo v přilehlých ulicích.
Samostatným problémem, týkajícím se bezprostředního okolí Rašínova nábřeží, je téma vyšehradské
skály. V rámci jejích statických a stabilizačních úprav by mělo výhledově dojít i k návrhu technického řešení
jejího obkročení směrem do prostoru řeky, čímž by bylo možné zajistit plnohodnotné komunikační propojení
pro pěší a cyklistický pohyb. Tomuto tématu se věnujeme v kapitole 2.2.2.1 Jižní portál Vltavy.
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Střelecký ostrov
53,4—53,9 KM

Současný stav a charakter
Historie
Ostrov je přístupný z mostu Legií, v průběhu doby měnil svou velikost a podobu a s tím se měnily i jeho
názvy. Říkalo se mu Malé Benátky, Hořejší či Malý ostrov, Ostrov pod mostem, Trávník, Vodní dvůr a nakonec
Střelecký ostrov. V době Karla IV. měli na ostrově pražští střelci privilegium cvičit se ve střelbě z luků a kuší.
Od 15. stol. se zde organizovaly soutěže ve střelbě. V 18. a 19. stol. sloužil nejen střelcům, ale i lidovým
veselicím a poutím. V r. 1812 po požáru staré dřevěné střelnice vystavěli pražští ostrostřelci novou zděnou
budovu s hostincem. Jednopatrový empírový dům díky podsklepení přežil i velkou povodeň r. 1890. V letech
1935 až 1937 byla budova rozšířena o terasu s kavárnou. V budově i na ostrově byl čilý společenský ruch:
promenádní koncerty, taneční zábavy, plesy, vystoupení varietních i kabaretních umělců a později byl
v patře vybudován kinosál. V 60. letech 20. stol. byla budova adaptována pro tělovýchovnou jednotu Start
Praha. V současné době je budova chráněna jako kulturní památka. Návštěvníci byli na ostrov původně
dopravováni přívozem, r. 1841 ho nahradil řetězový most Františka Josefa I. V roce 1901 byl řetězový most
nahrazen dnešním kamenným mostem Legií. V r. 1882 se zde konal za řízení Miroslava Tyrše I. sokolský
slet, r. 1890 se zde poprvé v Čechách slavil 1. máj. V r. 1926 zde byl slavnostně zakončen VIII. sokolský slet,
který se odehrával na plovoucím jevišti i hledišti. Za protektorátu obsadil ostrov pražský oddíl Hitlerjugend
a po válce se stal majetkem města.

Charakter

Kontakt s vodou

současný stav

Krmení vodního ptactva

současný stav

Průchod pod mostem Legií

současný stav

Letecký snímek

současný stav

V současné době je ostrov rozdělen na dvě části, severní parkovou část a jižní veřejně nepřístupnou část
sportovního areálu tenisových kurtů. Praha 1 si nechala od ateliéru Zahrada nad Metují, s. r. o., vypracovat
projekt na revitalizaci ostrova (Rehabilitace Střeleckého ostrova Praha 1, Zahrada nad Metují, s. r. o., 2009),
podle které byla severní část ostrova rehabilitována v roce 2013. Jižní část na rekonstrukci stále čeká.
Hlavním přínosem ostrova pro centrum města jsou jeho přírodní břehy v severní části, což přináší
návštěvníkům možnost blízkého kontaktu s vodou. Ostrov vnáší cenné přirozené krajinné prostředí nivy
řeky do středu města. Revitalizace severní části ostrova dokončená v roce 2013 přetvořila charakter ostrova
do podoby městského parku.
Parkové prostředí ostrova citlivě protíná a doplňuje most Legií, který svým monumentálním schodištěm
zpřístupňuje ostrov. Architektonické řešení mostu, historické materiály a důraz na detail nepůsobí jako
bariéra, ale svými vzdušnými oblouky obě části ostrova vhodně propojuje. V rámci revitalizace části ostrova
byl most Legií doplněn výtahovými věžemi, které umožňují bezbariérovou přístupnost z horní části mostu.
Jižní část ostrova je ve vlastnictví Sportovního klubu Start Praha. Jde o veřejně nepřístupný pozemek
oddělený od severní části budovou restaurace. Za budovou restaurace a její kavárenskou terasou se nacházejí
tenisové kurty sportovního klubu. Tato velmi unikátní část ostrova je tak vyhrazena pouze pro uzavřenou
společnost a netěží z hodnot a charakteru tohoto prostoru. Uzavření ostrova je však pozůstatkem historické
střelnice, která se zde nacházela od začátku 19. století. Jižní část ostrova má regulované břehy v podobě
šikmých kamenných stěn, které nejsou důsledně udržované a zarůstají náletovou zelení.
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ŠIKMÝ PŘÍRODNÍ BŘEH

Řez Střeleckým ostrovem

Koncepce
Charakter a význam

současný stav

Pohled z mostu

Význam ostrova spočívá zejména v jeho přírodním charakteru, který vnáší do města přirozenou nivní
krajinu částečně modifikovanou městským prostředím. Možnost doteku s vodní hladinou, blízkého kontaktu
s vodním ptactvem a výhledy na okolní nábřeží zejména ze špičky ostrova jsou nezaměnitelnou a jedinečnou
hodnotou, kterou by si prostředí mělo zachovávat. Prostředí ostrova nabízí zastavení při cestě přes most
ve stopě bývalých středověkých hradeb. Park by měl nabízet bezprostřední kontakt s řekou a nivní krajinou
prostoupenou do prostředí města.

Využití

Restaurace na Střeleckém ostrově

historický snímek

Parkové prostředí ostrova nabízí poklidnou krajinnou oázu v nejužším centru města. V severní části ostrova
je tento charakter a klidové využití třeba podporovat a zachovat. Ostrov často slouží pro pořádání večerních
kulturních akcí, které s výhodou využívají předělení prostoru ostrova mostem a uzavírají severní část jako
zpoplatněnou zónu dané akce. Kulturní open-air akce přinášejí do centra města významné oživení. Mnoho
takových míst, jakým je Střelecký ostrov, který tuto roli umožňuje, není. Z tohoto důvodu je vhodné kulturní
akce v tomto místě, za předpokladu neporušení prostředí parku, podporovat. S odkazem na historické využití
budovy na Střeleckém ostrově by bylo vhodné ze strany města iniciovat s majitelem taková jednání, která
by přispěla k jejímu většímu zapojení do veřejného života v podobě nabídky bohatého kulturního programu.
Sportovní využití jižního cípu ostrova v podobě tenisových kurtů nabízí zajímavou alternativu využití
volného času přímo v centru města, zejména ve vazbě na historickou sportovní tradici ostrova. Je však
třeba vyvážení tohoto způsobu využití a umožnění veřejného průchodu po obvodu ostrova a pobytu včetně
vhodného doplnění mobiliářem, který by odpovídal podobě a významu tohoto místa v rámci celoměstských
souvislostí.

Prostředí a mobilita
Současná úprava parkových cest a mobiliáře

současný stav

Přírodní břehy ostrova v severní části jsou unikátním úkazem v centru Prahy, měly by zůstat zachované
a nabízet kontaktní přístup k vodě. Ozeleněné rozhraní ostrova a vody bez jasné regulace břehů je významným
vizuálním i uživatelským přínosem pro kamenné centrum města s velmi omezeným počtem kontaktních
míst s krajinným prostředím řeky. Prostředí ostrova by mělo nabízet bezprostřední kontakt návštěvníků
s vodou, což v současné době provozní řád parku vylučuje.
Je třeba usilovat o vytvoření veřejně přístupných cest po obvodu jižní části ostrova, i za předpokladu možnosti
zachování a respektování sportovního využití části prostoru. Podobu, navrženou ve výše uvedeném projektu
Revitalizace Střeleckého ostrova (Zahrada nad Metují, s. r. o.) lze považovat za vhodnou, za předpokladu
prověření jiného řešení technicky náročné lávky pro překonání uzavřeného průchodu v prostoru domu
na východní straně ostrova. Cesty podél břehů by neměly být v podobě nucených, technicky náročných
konstrukcí, ale měly by zachovávat přirozené prostředí parkových cestiček doplněných ve vhodných místech
sedacím mobiliářem. Výhledově by bylo vhodné prověřit možnost zmenšení ploch sportovního areálu
určených pro tenisové kurty za účelem vytvoření kvalitního veřejného prostoru po obvodu ostrova.

Prostor pod obloukem mostu

současný stav
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Návrh
Náměty pro zpracování akčního plánu

Náměty pro zpracování
akčního plánu
Jedním z určení Koncepce je iniciovat a vytvářet podklad pro následné přípravné projektové a organizační
kroky směřující k naplňování cílů Koncepce. Prvním následným krokem by mělo být vypracování akčního
plánu rozvoje řeky na základě Koncepce. Tento akční plán by měl vytvořit projektmanager hl. města Prahy.
Akční plán bude postupně zpřesňován a doplňován, včetně stanovování priorit. Projektmanager zodpovídá
za plnění plánu a dodržování termínů.
Akční plán by měl zahrnovat například následující projekční a organizační kroky (výčet není kompletní
ani vyčerpávající, uvádí pouze příklady námětů pro akční plán, který bude následně vypracován v gesci
města. Detailní informace k navrženým krokům a postupům jsou obsaženy v materiálu Koncepce):

Krátkodobé cíle (1-2 roky)

vykonává:

Organizační

1) Správa a rozvoj nábřeží v centru města
Zřízení Městského správce nábřeží + komise odborníků

HMP, účast při formulaci
MČ Praha 1, 2, 5, 7

Memorandum o spolupráci správců prostoru řeky

HMP, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa

Revize stávající situace vlastnických vztahů, smluv a povolení na nábřežích

HMP

Vypracování vzoru nájemní smlouvy zohledňující cíle Koncepce

HMP, Městský správce
nábřeží

Kontrolní mechanizmy - zřízení komise odborníků

HMP, Městský správce
nábřeží, IPR

Scénář užívání nábřeží (Marketingová strategie)

HMP, Městský správce
nábřeží, aktéři, IPR

Pravidla stání lodí a plovoucích zařízení

HMP, Městský správce
nábřeží, Správce přístavu

Harmonogram využití nábřeží

HMP, Městský správce
nábřeží

Revize smluv a pravidel zřizování předzahrádek restaurací

HMP, Městský správce
nábřeží

Zahájení jednání s provozovateli lodí, plovoucích objektů a prostor
na pevnině s cílem úpravy smluv dle Koncepce (dále Pravidel, Scénáře
užívání
a Harmonogramu) a jejich dlouhodobé stabilizace

HMP, Městský správce
nábřeží, Povodí Vltavy,
Státní plavební správa

…
2) Vyhlášení přístavu v části Helmovského jezu
Viz Memorandum o spolupráci správců prostoru řeky

HMP, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa

Formulace provozního řádu přístavu

HMP, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa

Zřízení přístavu

HMP, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa

Jmenování správce přístavu

HMP, Povodí Vltavy, Státní
plavební správa

…
3) Aktualizace tržního řádu

HMP

…
4) Prověření optimalizace sítě PID

ROPID

Plán mobility pro Trojskou kotlinu

HMP, IPR, ROPID, MČ

Plán mobility pro Údolí Berounky, Jižní portál Prahy, Jižní kaňon Vltavy
- optimalizace návazností a lepší možnosti přestupů vlak–bus–přívoz–auto–
kolo

HMP, MČ, ROPID

…
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5) Integrační opatření v centru města
Plán snižování zátěže automobilové dopravy na březích řeky jako součást
celoměstské dopravní strategie

HMP, IPR

…
6) Evidence stavebních a dalších záměrů a postupu jejich realizace
Oficiální dohoda o sdílení dat ve věcech činnosti stavebních úřadů,
městských částí, MHMP a IPR za účelem vytvoření spojené přehledné online
databáze probíhajících a ukončených projektů

IPR, HMP, MČ

Spojení systémů evidence projektů a postupu jejich realizace do jedné
online databáze (IPR, stavební úřady, MHMP, MČ) se zobrazováním v mapě.
Aktualizace metodiky pro zařazování do databáze a zobrazování tak, aby
bylo jednoduchým způsobem možné zobrazit právě probíhající záměry
a jednoznačně je odlišit od již ukončených.
…

IPR, HMP, MČ

7) Správa příměstské krajiny, městská příroda
Zřízení koordinátora celoměstského systému správy příměstské krajiny

HMP

Pasport vegetace v celé nivě řeky (koordinace existujících průzkumů,
pořízení chybějících), identifikace hodnotných lokalit a exemplářů,
vyhodnocení stavu krajiny

MZO – HMP

Založení přípravného výboru pro Plán péče o nezastavěná území Trojské
kotliny

MČ Praha–Troja, Praha
7, Praha 8, Praha 6,
Lysolaje, Dolní Chabry,
Ďáblice, Koordinátor
celoměstského systému
správy krajiny

Koncepce příměstských parků hl. m. Prahy

HMP, IPR

…
8) Zvyšování povědomí
Příprava strategie zvyšování povědomí o říční krajině v Praze (dle článku HMP
6 Evropské úmluvy o krajině). Strategie bude obsahovat:
- vydání Koncepce pražských břehů v podobě veřejnosti dostupné publikace;
- nastavení spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími institucemi;
- prezentace Koncepce na odborných konferencích;
- přípravu informačních materiálů;
- prezentace Koncepce a hodnot krajiny na veřejných akcích v prostoru řeky;
…
9) Příprava systému participace veřejnosti na plánování a správě
Zajištění podmínek pro vyškolování odborných konzultantů participace HMP
(peníze v rozpočtu, zařazení do pravidelných agend)
Identifikace vhodných oblastí pro pilotní projekty participace a jejich
zapojení do školení konzultantů - místa (v Koncepci např. libeňské hausbóty
a zahrádkářská kolonie) i metody plánování a správy (např. participativní
metody při sestavování investiční části rozpočtu)

IPR, MČ

…
10) Technický průzkum a vyhodnocení stavu vyšehradské skály

HMP

…
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11) Rozvoj uzavřených areálů ve vlastnictví třetích stran
IPR
Pasporty uzavřených areálů: Identifikace uzavřených areálů v nivě řeky,
shrnutí veškerých dostupných znalostí o nich, vlastnictví, identifikace
obecných priorit HMP pro budoucí rozvoj (např. přístupné břehy, financování
infrastruktury atd.), shrnutí možností a nástrojů ovlivňování území
ve vlastnictví HMP/MČ (zdrojová a z větší části již existující podkladová data
pro Metropolitní územní plán Prahy)
Zahájení aktivní komunikace s vlastníky areálů a nabídka součinnosti
za účelem možného realizování zájmů města (na podkladu pasportů areálů
a škály prostředků a nástrojů vlivu v rukách HMP)

MHMP, MČ

Iniciace jednání o umožnění veřejného přístupu na severní špičku Dětského
ostrova

P1, Povodí Vltavy

Iniciace jednání o umožnění veřejného přístupu na jižní špičku Střeleckého
ostrova

P1, Povodí Vltavy

Iniciace jednání o umožnění kontinální průchodnosti podél břehu
s majitelem pozemku smíchovského břehu

HMP, P5, River Terrace

Prověření možností zprostupnění území smíchovského předpolí železničního HMP, P5, SK Smíchov
mostu
Iniciace jednání o umožnění veřejného zpřístupnění cesty zkrz pozemky zoo
na Sklenářku

HMP, MČ, Zoo Praha

Iniciace jednání o umožnění veřejného přístupu na severní cíp Císařského
ostrova zkrz stávající areál ÚČOV

HMP, MČ, ÚČOV

Iniciace jednání o umožnění veřejného zpřístupnění cesty zkrz pozemky
botanické zahrady v Troje

HMP, MČ, Botanická
zahrada hl. m. Prahy

...
12) Iniciační strategie pro znovuzapojení významných objektů v prostoru HMP, IPR, MČ, soukromí
řeky do veřejného života (mlýny, ledárny, ...)
majitelé objektů

…

Projekční
1) Revize a koordinace velkých rozpracovaných a dokončených projektů
a záměrů z hlediska souladu s Koncepcí a dalšími celoměstskými
dokumenty (MPP, strategie dopravy,…)
Zasadit se o změnu projektu Nové Komořanské (KOMOKO) tak, aby návrh
zohlednil i jiné kvality než dopravněinženýrské, zejména upřednostněním
variant šetrnějších k prostředí (z hlediska objemu zemních prací apod.)

TSK, MD, ŘSD ČR

Revize projektu NÚČOV Císařský ostrov s cílem vytvoření koncepce úprav
ostrova jako celku a zapojení úprav v souvislosti s výstavbou ČOV do tohoto
celku.
Revize projektu Rohanský ostrov
Revize vedení cyklostezky přes zátoku u Branických ledáren

(MČ Praha 4, KVP) vs. OMI

Koordinace projektu rozšíření Vltavského břehu pod Modřanským jezem
s Koncepcí navrhovaným záměrem nábřežního parku (součást PP Údolí
Berounky) a se záměrem v budoucnu vybudovat marinu ve Velké Chuchli

Povodí Vltavy, MČ Velká
Chuchle

Vyhodnocení významu, ekonomiky a dopadů Generelu splavnění
Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu (rekreační plavba) v souvislosti
s alternativním (Koncepcí navrhovaným) sportovně-rekreačním využitím
údolí Berounky

HMP, ŘVC, MD, MČ Velká
Chuchle, MČ Zbraslav, MČ
Radotín, Středočeský kraj
a další

Komplexní multidisciplinární studie území kolem soutoku Vltavy
a Berounky. Vyhodnocení významu, ekonomiky a dopadů těžby štěrkopísku
a způsobu případné rekultivace na prostředí (v širších souvislostech)

HMP, IPR, MČ Velká
Chuchle, MČ Zbraslav, MČ
Radotín, Středočeský kraj
a další

Revize projektu rozšíření železniční trati a železničního mostu (Výtoň– HMP, IPR, P5, P2, SŽDC,
Smíchov) a jeho vlivu na kvalitu veřejného prostoru v jeho předpolí
PP
Koordinace budování protipovodňové ochrany s cíli Koncepce
Koordinace projektů v rámci přístavu Praha Smíchov a lokality Lihovar
a Císařské louky

HMP, P5, IPR
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uzavřených

...
3) Vypracování souvisejících celoměstských koncepcí
Koncepce systému příměstských parků v Praze

HMP, IPR

Masterplan Severního příměstského parku a obecná metodika použitelná
pro ostatní příměstské parky

HMP, IPR

Generel rozvoje Holešovického meandru / integrace pojmu niva, hrana nivy
do současných investičních záměrů

HMP, IPR

…
4) Průzkumy a vyhodnocení
Průzkumy a vyhodnocení sociální struktury stávajících komunit
(zahrádkářské kolonie)

HMP

Vyhodnocení dopadu povodní na Trojskou kotlinu / širší region

HMP

…
5) Studie a projekty revitalizace jednotlivých úseků břehů
Kultivace smíchovského předpolí Jiráskova mostu

HMP, MČ, IPR

Kultivace a propojení malostranského předpolí Mánesova mostu

HMP, MČ, IPR

Revitalizace prostoru pod oblouky malostranského předpolí Karlova mostu

HMP, MČ, IPR

Revitalizace prostoru přírodní náplavky Kampy

HMP, MČ, IPR

Revitalizace přírodních břehů Cihelné náplavky

HMP, MČ, IPR

Bezbariérové propojení v předpolí mostu Legií

HMP, MČ, IPR

Revitalizace předpolí Dětského ostrova

HMP, MČ, IPR

Revitalizace břehů Dětského ostrova

HMP, MČ, IPR

Revitalizace parku a dětského hřiště na Hořejším nábřeží

HMP, MČ, IPR

Doplnění chybějícího mobiláře náplavek

HMP, MČ, IPR

Doplnění sociálního zázemí náplavev

HMP, MČ, IPR

Řešení odpadového hospodářství náplavek

HMP, MČ, IPR

"Nábřežní lavice"

HMP, MČ, IPR

…
6) Revitalizace značení cyklotras v prostoru řeky (zejm. A1, A2, dálkové
CT): PD + realizace DZ

IPR, TSK

...
7) Příprava architektonických soutěží na jednotlivé lokality a témata
rozvoje prostoru řeky
…
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Realizační
II etapa revitalizace Střeleckého ostrova – Jižní část

P1

Rekostrukce a vybavení Smíchovských „kobek“ pro pronajímání

P5, HMP

…

Střednědobé cíle (2-5 let)

vykonává:

Organizační

1) Transformace charakteru dopravních koridorů na městské ulice
Organizační opatření pro integraci vyvýšeného tělesa tramvajové trati
do Modřan do uličního profilu: zanesení do plánované agendy MČ,
do regulačních plánů, do plánů ROPID, do plánů DPP, informování vlastníků
sousedících pozemků a koordinace se záměry soukromých investorů na nich

HMP, TSK, DPP, ROPID

Změna dálničního charakteru ulic Modřanské a Komořanské blíž
k charakteru městské ulice.

HMP, TSK, DPP, ROPID

…
2) Správa příměstské krajiny
Ustavení přípravných výborů pro zřízení jednotlivých příměstských parků
(kompetence koordinátora)

Koordinátor správy
příměstské krajiny (SPK)

Zřízení příměstského parku Údolí Berounky

Přípravný výbor pro
zřízení PP Údolí Berounky,
koordinátor SPK

Zřízení Severního příměstského parku

Přípravný výbor pro
zřízení Severního PP,
koordinátor SPK

Další kroky rozvoje spolupráce Středočeského kraje a Prahy

HMP, Středočeský kraj

…

Projekční
1) Lávky
Lávka Modřanský jez
Lávka z Císařského ostrova do Troje (tzv. Císařská lávka)
Lávka Císařská louka
Branický most
Lávka přes zátoku Stará plavba
Lávka přes přístavní bazén holešovického přístavu
Adaptace Negrelliho viaduktu
Oprava Libeňského mostu, včetně zmnožení pěších přístupů na most
Lávky přes Berounku
...
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2) Zpřístupnění veřejných prostranství
Otevření úřadu vlády
Zpřístupnění Podolského přístavu
Zpřístupnění Veslařského ostrova
Realizace paralelní stezky pro pěší podél pobřežní cesty kolem zoo
Zpřístupnění holešovického nábřeží formou realizace chodníku v dolní
úrovni
...
3) Příměstská krajina
Komplexní studie/ideová soutěž - Trojská brána (Holešovický ostrov)

HMP, IPR

Revize návrhu obytné zástavby Nový Sedlec (brownfields bývalých
průmyslových areálů)

HMP, P6

Koncepce revitalizace přítoků Vltavy

IPR

Masterplan příměstského parku Údolí Berounky

Řídící orgán PP Údolí
Berounky

...

4) Komunikační obkročení Vyšehradské skály

HMP, P2, P4

Dlouhodobé cíle(5+ let)

Vykonává

Organizační

1) Rozvoj údolí Berounky
Postup a koordinace v záměru Radotínských jezer
Prověření možností zřízení Maríny Velká Chuchle
…
2) Rozvoj ostrova Štvanice
Realizace architektonického návrhu ze soutěže na revitalizaci ostrova
Štvanice
…

Projekční
Integrace vyvýšeného tělesa tramvajové trati do Modřan do uličního
profilu. Změna dálničního charakteru ulic Modřanské a Komořanské blíž
k charakteru městské ulice.
Úpravy ul. Strakonická i pro bezmotorový pohyb, zajištění přechodů napříč,
lokální změny dálničního charakteru směrem k charakteru městské ulice
(v oblasti sídel)

...
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Prohlášení ČKA
k povodňovým rizikům v ČR
ČKA dlouhodobě usiluje o to, aby veškeré zásahy a aktivity v území byly široce promyšlené, citlivé a prováděné
s vysokou mírou zodpovědnosti jak ke kulturní, tak k přírodní hodnotě místa. Takový přístup je povinností
autorizovaných architektů dle profesních předpisů, v etické rovině je společnou odpovědností všech, kdo se
na jejich projektování a plánování podílejí.
Vždy jde o zásah do již existující kulturní krajiny, na kterou se váže identita jejích obyvatel, do přírodního
systému, který podléhá konkrétním a nezpochybnitelným zákonitostem a také do jemného přediva sociálních
a ekonomických vazeb, které ovlivňují prosperitu města, regionu či státu.
Koloběh vody jako základní vlastnost krajiny:
Ničivé povodně a extrémní sucha je potřeba vnímat jako vnější projev chování koloběhu vody v krajině –
přírodního systému ovlivněného ale dlouhodobým sledem lidských zásahů.
Koloběh vody probíhá ve volné krajině i ve městech. Každá plocha zemského povrchu odtok vody
buď urychluje, anebo zpomaluje. Zcela jinak se chová povrch přirozeného listnatého i jehličnatého lesa
na humózní půdě a asfaltového parkoviště, které vodu okamžitě odvede do kanalizační sítě.
Kyprý, proti erozi chráněný povrch s vegetací má schopnost zadržet vodu a navracet ji do atmosféry. Tím
nejen předchází povodňovým vlnám, zajišťuje stabilitu podzemních zásobáren pitné vody, ale také významně
reguluje klima, zmírňuje jeho extrémní výkyvy, udržuje vodu v krajině formou malého hydrologického cyklu
a celkově čelí negativním důsledkům nastupujícího globálního oteplování.
Odtékající voda v krajině vytvořila složitou a diverzifikovanou říční síť, která odpovídá reliéfu a geologické
stavbě zemského povrchu a zejména klimatickým podmínkám daného území. Řeky a potoky jsou nejen
organizující osou krajiny, ale také jejím dynamickým projevem. Co jiného vypovídá o krajině lépe než sama
tekoucí voda, změny jejího průtoku v průběhu roku, její čirost nebo naopak zabarvení unášenými jemnými
částečkami země, její síla, kterou je schopna vyvinout k přemístění štěrku či celých balvanů, rychlost jejího
proudu, která mnohdy nahání strach.
Řeka vždy představovala silný kulturní fenomén, který se zákonitě odrazil v myšlení lidí, v umění
a v architektuře. Je nedílnou součástí obrazu krajiny a města.
Proud vody se stává řekou nebo potokem v souvislosti s prostorem, kterým protéká a kde se přirozeně
rozlévá při povodních, kam prosakuje a dává vzniknout lužním lesům a svěžím zeleným loukám, mokřadům
a slepým ramenům, které ve svém celku jako takzvaná říční krajina představují velmi hodnotný prostor
z ekologického, socioekonomického i kulturního hlediska.
Jaké jsou problémy:
•

I přes výše uvedené skutečnosti je nízká retenční schopnost naší krajiny stále nedostatečně řešena.
Důsledky v podobě povodňových škod vedou spíše opět ke stavění protipovodňových ochranných hrází,
tedy k dalšímu omezování rozlivu v nivách a urychlování odtoku.

•

Odvodněná krajina jak volná, tak zejména urbanizovaná se snadněji přehřívá, což v souvislosti s globální
klimatickou změnou vede k opakovaným výskytům extrémně suchého počasí.

•

Tyto dva fenomény nejsou dávány do vzájemné souvislosti ani do souvislosti s procesem urbanizace
krajiny. Obecné povědomí o těchto jevech je natolik nízké, že společnost v současné chvíli není schopna
na tyto jevy správně reagovat.

ČKA považuje za velmi důležité:
1. Systémově podporovat retenční schopnost krajiny včetně urbanizovaného území
2. Jednoznačně vymezovat prostor nivy a podporovat její přírodní charakter, chápat ji jako významný
prvek v rámci systému veřejných prostranství města, který kromě protipovodňové ochrany plní celou
řadu dalších funkcí.
K dosažení těchto dvou cílů ČKA vyzývá:
•

aby se přistupovalo k návrhu optimalizace vody v krajině v rámci Koncepce uspořádání krajiny, která je
dle §46 stavebního zákona součástí územního plánu,

•

aby bylo dle současné legislativy v územním plánu na koncepční úrovni řešeno zadržování srážkové vody
ve městě,

•

aby v rámci navrhování staveb bylo automaticky řešeno decentralizované odvodnění (DSO), které je
založené na zadržování vody a jejím vsakování na stavebním pozemku nebo jejím využívání k provozu
staveb. Aby se vegetační střechy a ostatní vegetace v návrhu využily též jako efektivní prostředek
klimatické regulace a zadržování vody,
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•

aby bylo zahájeno vymezování říčních krajin (niv), analyzování jejich charakteristik, sil a tlaků, které
je mění, zaznamenání jejich změn, vše za aktivní účasti zainteresovaných stran. Tak, jak to ustanovuje
Evropská úmluva o krajině, která jako ratifikovaná mezinárodní smlouva je nadřazena národním
zákonům dle článku 10 Ústavy ČR. A to buď v rámci procesu územního plánování, anebo samostatně,

•

aby připravované projekty vodohospodářských úprav, nábřeží, regenerace toků byly zásadním způsobem
rozšířeny o systémové intervence ke zvýšení retenční schopnosti krajiny v pramenné oblasti těchto toků.
A posílit tak strategický přístup,

•

aby se v rámci těchto úkolů využil synergický efekt mezioborové spolupráce a aby se návrh těchto opatření
stal významovou a integrální součástí architektonického návrhu,

•

aby byly analyzovány legislativní a procesní překážky a chybějící ekonomické nástroje, které brání výše
uvedeným opatřením a hledalo se jejich řešení,

•

aby tyto snahy byly podpořeny odpovídající osvětou, zvyšováním povědomí o významu vody v krajině,
o dalších hodnotách přírodní říční nivy a aby byla zajištěna participace uživatelů dotčené krajiny na těchto
projektech.

V Praze, 2. 10. 2013, Klára Salzmann, Štěpán Špoula, Jiří Vítek
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Informace pro hl. m. Prahu
k zastavování a obnově plavby
při průchodu velkých vod
Vltavou na území města Prahy
ve vazbě na provoz plavidel
a plovoucích zařízení
Státní plavební správa
PO BOX 28, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 - Holešovice
Praha, listopad 2013

Obsah materiálu:
I.
II.
III.
IV.

Podmínky stanovené právními předpisy
Stav plavby na území hl. města Prahy ve vazbě na zastavení plavby při překročení limitních stavů
Návrh řešení pro zdrž Helmovského (případně také Šítkovského) jezu - zřízení veřejného přístavu
Závěrečné doporučení Státní plavební správy

I.Podmínky stanovené právními předpisy
1. Vodní cesta na území hl. m. Prahy
Vodní tok Vltavy na území hl. m. Prahy určuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v § 3 jako vodní
cestu dopravně významnou využívanou, se stanovenými rozměry, zařazením do příslušné třídy a určením
dalších provozních podmínek. Podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. jde o vodní cestu IV.
třídy s nejmenší šířkou přímé plavební dráhy 50 m a nejmenší podjezdnou výškou 5,25 m nad maximální
plavební hladinou. Správcem vltavské vodní cesty je Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava.
2. Užívání vodní cesty při zvýšených vodních stavech
Rozsah užívání vodní cesty k plavbě určuje zejména vyhláška č. 241/2002 Sb., kde ustanovení § 4 odst. 2)
zakazuje užívat povrchové vody k plavbě po dobu vyhlášeného druhého a třetího stupně povodňové aktivity,
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Tímto zvláštním právním předpisem je Řád plavební bezpečnosti,
vydaný vyhláškou č. 344/1991 Sb., který pro Vltavu v úseku od VD Slapy až po soutok s Labem zakazuje
užívat vodní cestu k plavbě ještě před dosažením druhého stupně povodňové aktivity. Uvedený zákaz
v praxi představuje povinnost odklidit plavidla do ochranných přístavů a po dobu zastavení plavby je zde
zabezpečit proti uvolnění. Odklizení plavidel je nezbytné pro zajištění další bezpečnosti prostoru zasaženého
povodní, neboť plavidlo o výtlaku stovek tun nebo větší plovoucí zařízení vytržené vztlakem vody ze svého
vyvázání a pohybující se neovladatelně rozvodněným tokem představuje ohrožení mostů, staveb v korytě
řeky (plavebních komor, jezů) a dalších staveb na přilehlých zaplavených pozemcích.
3. Limity pro zastavení plavby v dílčích úsecích vodní cesty na území Prahy
Výše uvedený Řád plavební bezpečnosti zakazuje plavbu v dílčích úsecích Prahy při rozdílných průtocích,
a to podle nautických podmínek těchto úseků a podle řešení staveb a zařízení určených pro plavbu, která
jsou součástí vodní cesty. Limity pro zastavení plavby se v Praze vztahují vždy k průtoku v profilu vodočtu
Praha-Chuchle. Plavba je tedy zakázána všem plavidlům:
a) v úseku Praha-Holešovice (ř. km 46,00) až Mělník a přes plavební komoru Praha-Modřany při průtoku
450 m3/s a vyšším
b) v úseku Jiráskův most (ř. km 54,30) až Praha-Holešovice (ř. km 46,00) při průtoku 600 m3/s a vyšším
c) v úseku Velká Chuchle (ř. km 61,70) až Jiráskův most (ř. km 54,30) při průtoku 800 m3/s a vyšším
d) v úseku Slapy-Třebenice (ř. km 91,60) až Praha-Velká Chuchle (ř. km 61,70) při průtoku 600 m3/s a vyšším

II. Současný stav plavby na území hl. města Prahy ve vazbě
na zastavení plavby při překročení limitních stavů
1. Vodní doprava a další zařízení na Vltavě
Na území hl. m. Prahy působí přibližně 20 provozovatelů osobní a nákladní vodní dopravy, kteří ke své
činnosti využívají cca 50 osobních lodí, další nákladní plavidla a malá plavidla. Nejvýznamnější množství
plavidel osobní lodní dopravy je trvale umístěno ve zdrži Helmovského jezu, mezi Štefánikovým a Mánesovým
mostem. V Praze jsou také umístěny 4 botely (Racek v Podolí, Vodník v přístavu Praha-Smíchov, Admirál
u Hořejšího nábřeží na Smíchově a Albatros u nábřeží Na Františku), které jsou na vodní cestě zabezpečeny
proti průtoku velkých vod a svá stanoviště tedy v době zastavení plavby při překročení limitních stavů
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neopouští. Totéž platí pro 2 plovoucí zařízení (restaurace Grosseto Marina u Alšova nábřeží a Green Yacht
Hotel poblíž Libeňského mostu), která jsou umístěna v tzv. chráněných stáních. Dále se v Praze nachází
několik půjčoven lodiček a dalších neevidovaných plavidel, zejména ve zdrži Staroměstského jezu. Podél
břehů jsou umístěna další plovoucí zařízení, sloužící osobní vodní dopravě, sportovním oddílům a dalším
rekreačním aktivitám (např. plovárna Žluté lázně), v prostoru Karlína je umístěno a aktivně využíváno
překladiště sypkých substrátů. Bližší informace k vyklízení plavidel z jednotlivých zdrží jsou uvedeny
v následujícím textu.
2. Břehové pozemky a vodní plocha v Praze
Břehové pozemky jsou ve vlastnictví různých subjektů, jednoznačně nejvýznamnějším vlastníkem je
samozřejmě hlavní město Praha, dále pak Česká republika – s právem hospodařit svědčícím pro Povodí
Vltavy. V oblasti kritické z pohledu plavby a vyklízení plavidel při zastavení plavby, tj. ve zdrži Helmovského
jezu, je hlavní město Praha téměř výlučným vlastníkem břehových pozemků (dále viz bod 4). Pozemky tvořící
koryto vodního toku jsou ve vlastnictví České republiky – opět s právem hospodařit svědčícím pro Povodí
Vltavy, avšak tato vodní plocha, kterou tvoří povrchové vody, není ve smyslu zákona o vodách předmětem
vlastnictví a není ani součástí nebo příslušenstvím těchto pozemků.
3. Nástup zvýšených vodních stavů
Po povodni na Vltavě a Berounce v roce 2002 existoval předpoklad, že Český hydrometeorologický ústav
a správce toku mohou dobu příchodu jednotlivých úrovní zvýšených vodních stavů, při kterých se v Praze
zastavuje plavba v jednotlivých úsecích vodní cesty, určit s předstihem přibližně 24 hodin. Realita povodně
z června 2013 ukázala, že při kombinaci více faktorů (nasycenost povodí, souběh povodně na Berounce
a Vltavě, včetně jejích dalších významných přítoků, manipulace na vltavské kaskádě) získá informaci
o dosažení další úrovně průtoku Státní plavební správa a následně provozovatelé plavidel s předstihem
kratším než 12 hodin. Časové prognózy se navíc rychle mění v závislosti na rozhodnutích o způsobu
manipulace na vltavské kaskádě, nikoliv pouze podle vývoje hydrologické situace. Tím se výrazně zkracuje
reálný čas pro Státní plavební správu a provozovatele plavidel, potřebný k odklizení všech zařízení mimo
vodní cestu nebo do ochranného přístavu.
4. Kritická oblast: zdrž Helmovského jezu (plavba zastavena od průtoku 600 m3/s)
V předchozím bodě uvedený čas (méně než 12 hodin) je hraniční pro vyklizení této zdrže od plavidel
a plovoucích zařízení. Důvodů je více – především se zde nachází nejvýznamnější část provozovaných
plavidel osobní vodní dopravy, přibližně 40 osobních lodí a 15–20 nástupních můstků či plovoucích
kanceláří (což je dáno příznivou polohou pro nástup osob a provedení kratších plaveb historickým centrem
Prahy v rámci jedné zdrže) a tato plavidla odplouvají ze zdrže téměř výhradně jednou plavební komorou
(dále PK), tj. komorou Praha-Smíchov. Děje se tak proto, že nad PK Praha-Smíchov se nachází dostatečně
kapacitní ochranný přístav Praha-Smíchov a také v prostoru nad PK Praha-Smíchov je možná plavba až
do průtoku 800 m3/s, tedy nejdéle na území Prahy. Také prostor Rašínova nábřeží nad PK Praha-Smíchov
nabízí, byť v omezeném rozsahu, možnost nástupu cestujících a realizaci vyhlídkových plaveb ve stále ještě
atraktivní městské lokalitě. Jeden cyklus proplavení přes PK Praha-Smíchov (tj. otevření dolních vrat PK,
vyplutí a zaplutí plavidel, naplnění PK, vyplutí a zaplutí plavidel v horní vodě, vypuštění PK) trvá přibližně
60 minut, takže těchto proplavovacích cyklů je možné v čase určeném pro vyklizení zdrže zvládnout jen
omezený počet. Navíc ne každý provozovatel plovoucích zařízení má vlastní nebo spolehlivě zajištěnou
a dostupnou techniku k včasnému vyklizení zdrže. Přetrvává tak riziko neodklizení plavidel a plovoucích
zařízení do ochranného přístavu.
Dalším dílčím důvodem pro odplouvání plavidel ze zdrže přes PK Praha-Smíchov, nikoliv po proudu
přes PK Praha-Štvanice, je skutečnost, že v zimním období je podle vyhlášky č. 105/2012 Sb. zajišťováno
rozrušování ledové celiny správcem vodní cesty pouze ve veřejném přístavu Praha-Smíchov. Nelze tak
v zimním období plavidlům garantovat bezpečné vplutí a vyplutí z jiného přístavu v Praze než z přístavu
Praha-Smíchov (pozn. - s výjimkou povodní v červnu 2013 došlo k poslednímu zastavení plavby v Praze
v lednu 2013 a v lednu 2011).
Třetím důvodem je, že veřejné instituce nedisponují trvalým a spolehlivým nástrojem k regulaci počtu
plavidel ve zdrži Helmovského jezu. Jak je patrné z předchozích informací, současný počet zde umístěných
plavidel je hraniční, ale není konečný. Dosud nebylo v plném rozsahu využíváno rozsáhlé plovoucí zařízení
s kapacitou 20 velkých a dalších 10 malých plavidel (podle uspořádání) na nábřeží Edvarda Beneše, které
je ve vlastnictví Ředitelství vodních cest ČR a které bude v roce 2014 po opravě uvedeno do plného provozu.
Dále se nepodařilo ukončit pravomocným rozhodnutím řízení, které Státní plavební správa vede na žádost
hlavního města Prahy s cílem projednat úpravu plavebního značení včetně redukce šířek stání (resp. počet
plavidel stojících vedle sebe) na Dvořákově nábřeží a Na Františku. Provozovatelé plavidel, coby účastníci
řízení vedeného v této věci, podali proti rozhodnutí SPS odvolání, rozhodnutí nenabylo právní moci a věc
bude Státní plavební správou znovu projednávána, opět s nejistým výsledkem. Nadále však platí, že stav
současné legislativy pro oblast vnitrozemské plavby negarantuje ukončení tohoto řízení. Ani případná
úprava plavebního značení na Dvořákově nábřeží a Na Františku, vedoucí k dílčímu omezení počtu plavidel
a plovoucích zařízení ve zdrži prostřednictvím schválených šířek stání, však nezajišťuje jejich dostatečnou
redukci a nemusí se jednat o řešení trvalé. Státní plavební správa rovněž není kompetentním orgánem
k tomu, aby upravovala soukromoprávní vztahy týkající se výkonu vlastnických a užívacích práv k břehovým
pozemkům.
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5. Zdrž Šítkovského jezu, přístav Praha-Smíchov (plavba zastavena od průtoku 800 m3/s)
V prostoru nad uvedeným jezem, resp. nad Jiráskovým mostem, je pravý břeh (Rašínovo nábřeží) až
k Vyšehradskému tunelu určen a využíván pro stání plavidel a plovoucích zařízení (trvale zde stojí přibližně
7 velkých plavidel), nachází se zde jedna půjčovna malých plavidel se strojním pohonem, z bezpečnostních
důvodů zde Státní plavební správa nepovoluje umístění půjčoven šlapadel či pramiček. Obtížněji přístupný
a od středu města více vzdálený levý břeh není pro osobní lodní dopravu téměř využíván, nachází se zde
vjezd do největšího pražského ochranného přístavu, přístavu Praha-Smíchov. Ten disponuje vysokovodními
dalbami s plovoucími zařízeními, které umožňují stání prakticky všech velkých plavidel, nacházejících se
na území Prahy v době zastavení plavby. Dále v úseku od Vyšehradského tunelu proti proudu je pořádána řada
sportovních akcí a probíhají zde tréninky kanoistů, veslařů i jachtařů. Soužití sportovců s vodními motoristy
v tomto úseku je upraveno Desaterem pro plavbu na Vltavě v Praze, které vychází z platného Řádu plavební
bezpečnosti. Plavba z této zdrže proti proudu je možná pouze do průtoku 450 m3/s, při kterém se zastavuje
plavba přes plavební komoru Praha-Modřany. Vyklizení zdrže spočívá v zaplutí plavidel do ochranného
přístavu Praha-Smíchov, vyzdvižení plovoucích zařízení mimo tok Vltavy (Žluté lázně, garáže sportovních
klubů), případně provedení opatření v přístavu Praha-Podolí.
6. Zdrž Staroměstského jezu (plavba zastavena od průtoku 600 m3/s)
Vplutí plavidel do této zdrže je možné pouze při využití PK Mánes, a to pro plavidla maximální délky 55 m.
S výjimkou pravidelné linkové dopravy (v létě četnost proplutí 1 x za hodinu) sem velká plavidla téměř
nevplouvají. Proto je zde umístěno několik půjčoven pramic a šlapadel, konají se zde také kulturní akce
s využitím plovoucích zařízení nebo závody v lovu ryb. Vyklizení této zdrže představuje vymístění plovoucích
zařízení a malých plavidel mimo tok Vltavy.
7. Zdrž jezu Praha-Troja, přístavy Praha-Holešovice a Praha-Libeň (plavba zastavena od průtoku 600
m3/s)
Využití této zdrže plavidly osobní vodní dopravy je v současnosti minimální, nachází se zde při pravém
břehu na Rohanském ostrově překladiště sypkých materiálů, na levém břehu pod Libeňským mostem je
situováno další překladiště, dále přístavní bazény uvedených přístavů a v plavebním kanále přístaviště
osobní lodní dopravy. Na zdrž po proudu navazuje vodácký slalomový kanál Troja a plavební kanál Troja–
Podbaba, kde se plavba zastavuje již při průtoku 450 m3/s, z důvodu omezené možnosti manévrovat při
najíždění do kanálu. Při zastavení plavby mohou být plavidla a plovoucí zařízení z této zdrže umístěna
do přístavu Praha-Holešovice, který rovněž v omezené míře plní funkci ochranného přístavu. Problémem
může být zimní období, kdy správce vodní části přístavu Praha-Holešovice nemá povinnost v tomto přístavu
provádět rozrušování ledové celiny.
8. Obnova plavby po podkročení limitních průtoků
Plavba na vodní cestě nemůže být obnovena automaticky po poklesu vodních stavů pod limity určující
zastavení plavby, nejprve probíhá kontrola jejího stavu a bezpečnosti, na základě které zpravidla Státní
plavební správa zastavuje nebo omezuje plavební provoz svým sdělením podle ustanovení § 22 zákona č.
114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě. Následně správce vodní cesty opravuje nebo nově osazuje plavební
značení a provádí opravy a údržbu vodní cesty. Plavba je obnovována postupně v logických celcích na základě
dokončování těchto prací opět formou sdělení SPS.

III. Návrh řešení pro zdrž Helmovského (případně také
Šítkovského) jezu – zřízení veřejného přístavu
Informace uvedené v předchozích bodech lze shrnout do konstatování, že plavba v centru Prahy potřebuje
stanovit jasná pravidla zejména pro vyklízení kritické zdrže Helmovského jezu při nástupu velkých vod
a pro výhledovou regulaci bezpečného počtu plavidel trvale umístěných v této zdrži. Nastavit tato pravidla
umožňuje zřízení přístavu hlavním městem Prahou přibližně v prostoru mezi Štefánikovým a Čechovým
mostem. Provozovatel (správce) přístavu zpracuje podle vyhlášky č. 222/1995 Sb. základní pravidla provozu
přístavu, která vedle podmínek pro plavbu mohou stanovit i další navazující podmínky k ochraně potřeb
města (viz bod III/2). Projednaná a v rámci povolení provozu přístavu schválená pravidla jsou potom
kontrolovatelná a vymahatelná jak provozovatelem přístavu, tak příslušnými orgány státní správy, zejména
Státní plavební správou.
1. Navrhovaný rozsah přístavu
Navrhovaný rozsah přístavu je zakreslen v příloze, jako podklad pro zakreslení je použit příslušný list
Plavební mapy Vltavy v měřítku 1:5 000. Vodní část přístavu navazuje výhradně na břehové pozemky
ve vlastnictví města, do navržené pozemní části přístavu tedy nejsou zahrnuty břehové pozemky ve vlastnictví
státu ve správě Povodí Vltavy, s. p., jejichž využití z hlediska plavebního provozu, regulace počtu plavidel
a vyklízení zdrže Helmovského jezu při nástupu zvýšených vodních stavů nemá výraznější vliv (plovoucí
restaurace Groseto zdrž neopouští, využívá schválené chráněné stání, malá plavidla provozovatele Pražské
Benátky rovněž využívají schválené chráněné místo v prostoru u Muzea Karlova mostu). Prostor navrhovaného
přístavu tvoří vodní plocha v šířce určené pro stání plavidel, na levém břehu plovoucí zařízení (ve vlastnictví
ŘVC) a část nízkého nábřeží bezprostředně navazující na vodní plochu se zařízeními určenými pro plavbu.
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Ke zřízení přístavu v navrhovaném rozsahu nejsou nezbytné investice do infrastruktury, prostor je pro plnění
základních funkcí přístavu vybaven (stáčení pitné vody a vypouštění odpadních vod, vyvazovací zařízení),
jedná se tedy především o organizační opatření, nastavení pravidel provozu a zodpovědnosti pověřených
osob.
2. Přednosti a účel přístavu
•

jednotná správa nábřeží a řízení provozu v rozhodující části zdrže Helmovského jezu, zvýšení bezpečnosti
plavebního provozu

•

stanovení jednoznačných pravidel a koordinace pro včasné vyklízení rozhodující části zdrže Helmovského
jezu před průchodem velkých vod, včetně podmínky garantovaného zajištění techniky k vyklizení zdrže

•

trvalá regulace počtu plavidel umístěných v kritické zdrži Helmovského jezu prostřednictvím závazných
Pravidel provozu přístavu (viz § 13 vyhlášky č. 222/1995 Sb.)

•

zabránění neúměrnému umisťování plovoucích zařízení, která výrazně zvyšují nároky na čas při vyklízení
vodní cesty přes PK Smíchov před zastavením plavby

•

zabezpečení podmínek pro provoz tradiční osobní lodní dopravy se zvýšením bezpečnosti a plynulosti
plavebního provozu

•

možnost zřízení chybějícího časově omezeného stání pro rekreační plavidla v územním obvodu přístavu

•

vymezení poloh pro nástup a výstup osob, pro dlouhodobé stání plavidel a pro jejich zásobování (včetně
zavedení harmonogramu zásobování plavidel)

•

zajištění poloh pro Integrovaný záchranný systém a pro využití lodní dopravy infrastrukturou města

•

zajištění vazby na Koncepci pražských břehů – využití nábřeží v souladu s touto koncepcí pro rekreaci,
odpočinek, turistiku, jejíž důležitou a specifickou součástí je osobní lodní doprava

•

podchycení a ochrana zájmů města

•

zvýšení bezpečnosti, pořádku a údržby v územním obvodu přístavu

3. Nevýhody zřízení přístavu ve zdrži Helmovského jezu oproti současnému stavu
Přestože základní plavební dráha nebude součástí vodní části přístavu, bude nutno vztáhnout na tento úsek
vodní cesty některá omezení, která jsou však reálně uplatňována již dnes – tj. zejména omezené možnosti
konání veřejných akcí (především těch, při kterých vzniká nadměrné vlnobití nebo nadměrné zvýšení
provozu v nejfrekventovanějším úseku vodní cesty na území ČR).

IV. Závěrečné doporučení Státní plavební správy
Státní plavební správa doporučuje hlavnímu městu Praze k zajištění trvalé regulace počtu plavidel v kritické
zdrži Helmovského jezu na vodním toku Vltavy, k zabránění možných povodňových škod způsobených
plavidly neodklizenými před zastavením plavby do ochranného přístavu a k zajištění koncepčního využití
nízkých nábřeží mezi Štefánikovým a Čechovým mostem zřízení přístavu ve výše uvedeném rozsahu.
V Praze dne 21. listopadu 2013
Státní plavební správa
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Úvod

Smetanovo nábřeží je cenným veřejným prostranstvím ojedinělého

využíván prostor čapadla. I přes svoji zanedbanost je místo poměrně

charakteru a celoměstského významu. Z hlediska pěších propojení leží

vyhledávané, zejména pro svojí atraktivní polohu přímo u hladiny řeky

na hlavní trase spojení Malé Strany a Starého Města. Z hlediska kvality

a svým způsobem romantický charakter malé „přírodní“ oázy uprostřed

městského prostoru patří k nejatraktivnějším částem s velkým potenciálem

města.

jak pobytového místa, tak pěší promenády, který však není využit. Jedná
se o atraktivní městské prostory s jedinečnými, dnes už tradičními
výhledy na panorama Hradčan s Pražským hradem. Zejména z tohoto
hlediska patří Smetanovo nábřeží mezi turisticky nejfrekventovanější a
nejnavštěvovanější místa v Praze.

Místo je nutné kultivovat v prvním přiblížení jednoduchými
prostředky, které umožňují zachování stávajícího charakteru naplaveniny
s rostlým terénem a zároveň rozšíří možnosti užívání kultivovanějším
způsobem odpovídajícím lokalitě v rámci Prahy. Součástí by mělo být
otevření čapadla jako volného bezbariérového průchodu do města. Toto

Nábřežní zeď byla v těchto místech postavena ve 40.-tých letech

řešení může výrazně podpořit životaschopnost místa jako aktivního

19. staletí. Do nábřežní zdi ústí v místě 3 čapadla: z ulice Karoliny

bodu na nábřeží. K tomu by měl přispět měřítkově a finančně relativně

Světlé, z ulice Divadelní a třetí slepé u Mostu legií. Všechny tyto prostory

nenáročný zásah, který nabídne větší škálu dějů a komfort, a stabilizuje

mohou po náležité rekonstrukci sloužit jako zázemí pro akce, komerční

místo jako plnohodnotný veřejný prostor.

využití nebo jako bezbariérový průchod z úrovně ulice na poloostrov k
vodní hladině. Dnes je již jedno z nich využíváno jako zázemí hospody,
zbylé dva v současnosti ústí přímo nad vodní hladinu a nejsou od řeky
přístupné suchou nohou.Třetí čapadlo na straně města končí zaslepeně
pod objektem. V místě naplaveniny byl původně vybudován jakýsi lapač
či molo, které napomáhalo vytahování dřeva a ledu do čapadla (dnes
průchod pod nábřežní komunikací do ulice Divadelní). Časem se dvě na
sebe kolmé kamenné zdi staly součástí malého poloostrova vytvořeného
z naplaveniny, na které se časem uchytila i vzrostlá vegetace. Jedná se o
náhodně vzniklý rostlý tvar z hlediska polohy i tvaru a tento charakter by

Cílovým řešením v dlouhodobém časovém horizontu je možnost
vybudování regulované náplavky charakteru ostatních pražských
náplavek. Toto řešení je však ekonomicky náročné a proto v současnosti z
hlediska priorit investic do náplavek a pražských břehů nevhodné, neboť
v první investiční fázi je potřeba uvést do pořádku stávající náplavky,
dříve, než začnou být budovány nové. Zároveň je zapotřebí, aby toto řešení
navazovalo na koncepci pražských břehů jako celku (v připravované studii
KVP | URM), která bude zahrnovat i toto místo v širším pohledu na vztah
města a řeky.

měl být i nadále čitelný.
V současnosti je hlavním problémem neudržovanost a provizornost
úpravy naplaveniny. Prostor je z nábřeží zpřístupněn provizorně
vybudovaným schodištěm a poměrně intenzivně v letních měsících
využíván sezónní restaurací. Pro zázemí restaurace je rovněž provizorně
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Záměr řeší otázku částečných krajinných, architektonických a

Stavební zásah by měl mít charakter dočasný a respektovat

stavebních úprav Smetanova poloostrova, které umožní naplavenině pod

náhodnost vzniku naplaveniny. Spíše než robustnost zásahu by měly být

Smetanovým nábřežím stát se plnohodnotným veřejným prostranstvím

splněny níže uvedené body jako komplex opatření k aktivaci místa jako

- Smetanovým poloostrovem. Zásah by měl řešit celkové zkultivování

celku. Smetanův poloostrov by měl nabídnout nové rozhraní mezi městem

poloostrova, vytvoření multifunkční pobytové plochy s přístupem k

a řekou, přístup až k vodní hladině, vytvořit zázemí pro příležitostné akce,

hladině vody, při současném respektování specifického charakteru místa.

WC a dobrou kavárnu. Měl by fungovat v režimu 24/7, být bezpečný a

Zásadním nedostatkem stávajícího stavu je omezenost přístupu,

osvětlený. Zároveň by si měl zachovat svůj jedinečný přírodní charakter.

který je dnes zajišťován pouze schodištěm na líci nábřežní stěny Smetanova

Po stavebním zásahu bude důležité i nastavení režimu provozu

nábřeží. Alternativa přístupu na naplaveninu existuje v podobě v současné

tohoto prostranství. Subjekt, který přebere gesci nad tímto prostorem,

době neprostupného čapadla, které propojuje Smetanův poloostrov a

by měl ideálně být vybrán formou soutěže. Nabídne svou vizi pro tento

ulici Divadelní. Cílem návrhu je tedy prioritně řešení bezbariérového

veřejný prostor a formuluje scénář akcí v co nejdelším období v průběhu

zpřístupnění poloostrova tímto prostorem, který v současné době slouží

roku. Jenom oboustrannou součinností veřejného a soukromého sektoru

jako zázemí pro restaurační provoz realizovaný v prostoru naplaveniny.

vznikne veřejné prostranství, které je kvalitní a aktivně slouží obyvatelům

Je třeba formou jednoduchých úprav, při zachování charakteru

města.

místa navrhnout způsob úpravy stávajících ploch Smetanova poloostrova,
zejména pobytovou terasu a přírodní část naplaveniny. Důležité je
multifunkční využití, jasně veřejný charakter, vyhledávanou kvalitou je
přístup k vodě, výhledy na řeku a klid přírodní oázy v centru města.
Dalším tématem projektu je nutnost návrhu adekvátní náhrady
prostoru pro zázemí gastro provozu. Možnou variantou je protažení terasy
k druhému čapadlu a vytvoření kavárny v něm. Ostrov není vhodné fyzicky
rozšiřovat, terasa by proto musela být řešená jako lehká konstrukce nad
vodou, která nicméně musí být dostatečně odolná vůči velké vodě.
Vybraný projektant bude návrh od začátku konzultovat s Kanceláří
Veřejného Prostoru. Hotový projekt bude odsouhlasen KVP|ÚRM.
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Popis zásahů na Smetanově poloostrově:
1. Osvětlený bezbariérový přístup z ulice Divadelní přes bývalé čapadlo
Dnes je prostor využíván jako zázemí hospody. Prostor čapadla by se měl
zrekonstruovat a osvětlit. Současný přístup po schodišti přímo z ulice
bude zachován. Samotný objekt schodiště by měl být nahrazen estetičtější,
designově příbuznou konstrukcí s ostatními objekty na poloostrově. Jeho
poloha může být upravena.
2. Kavárna, s veřejným WC a zázemím pro příležitostní akce

3

Do druhého čapadla, v návaznosti na multifunkční plochu, je umístěna
kavárna, WC a zázemí pro příležitostní akce. Prostor je potřebné

5

4

6

zrekonstruovat, zařídit a připojit na sítě a odpady. Součásti projektu musí
být prověření odolnosti vůči záplavám.

2

3

1

4

5

6

3. Multifunkční plocha pro pobyt a příležitostné akce
Na poloostrově by měla být volná plocha s pevným povrchem pro
každodenní pobyt na náplavce. Tato plocha se může využívat pro
příležitostné kulturní akce, výstavy a happeningy. Část plochy je stávající,
její povrch je nutné upravit, část může být rozšířena nad vodní hladinu.
Toto řešení je potřeba technicky přizpůsobit riziku povodní.
4. Vytvoření přístupu k vodě s výhledem
Přístup k vodě je kvalitou, která patří do rozmanitého veřejného prostoru.
Terasa v jižní části by se měla stát vyhlídkou směrem k Mostu legií.
Umístění židliček a stolů pro zákazníky by nemělo bránit ani odrazovat od
volného přístupu k vodě.
5. Zpřístupnění, osvětlení a kultivace přírodní části naplaveniny
Přírodní část naplaveniny v severní polovině poloostrova by měla být
zpřístupněna chodníkem (např. dřevěná konstrukce nad terénem). Ostatní
nezpevněná plocha by měla být kultivována jenom v nevyhnutelném
rozsahu. Pro bezpečnost by mělo být nainstalované osvětlení.
6. Přístup k hladině vody s vyhlídkou na Hradčany v severní části
Na severním konci by mohla být vybudována nenápadná plocha, která
bude sloužit především jako vyhlídka na Hradčany a Karlův most a zároveň
i v této části nabídne přístup k vodní hladině.
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technickém stavu, vizuální kvalitě a uživatelského komfortu. Stávající

Podrobné architektonické a technické řešení bude navazovat

mobiliář odpovídajícím způsobem neplní svojí funkci a ve smyslu přeměny

na architektonickou studii Kanceláře veřejného prostoru ÚRM, která

nábřeží ve významné prostory města tak není těmto lokalitám adekvátní.

je zpracována na základě usnesení rady hlavního města Prahy.

Základní přirozenou aktivitou v místě je sezení, pozorování
procházejících lidí a místních aktivit, prožitek výhledu na řeku, odpočinek.
Přitom právě příležitostí k sezení je v současné době na náplavkách
minimálně. V rámci předkládaného záměru tak navrhujeme v dolních
úrovních nábřeží v centru města řešit otázku zvýšení pobytovosti prostoru
V posledních několika letech dochází k významnému posunu ve
způsobu využívání prostorů dolní úrovně nábřeží v centrální části města.
Původní utilitární účel ploch nábřeží se proměňuje v živý veřejný prostor
hojně navštěvovaný jak obyvateli města, tak turisty. Aktivitou soukromých
iniciativ a subjektů se prostory náplavek transformovaly do významných
veřejných prostorů města, jejichž současné využití tak spočívá především
v každodenní rekreační a kulturní funkci. Dá se předpokládat, že podobný
trend se bude na těchto místech dále prohlubovat a rozšiřovat i na ta
nábřeží, která se tak dnes ještě neprofilují. Budoucí rozvoj jednotlivých
částí pražských břehů řeší v současnosti ve zpracovávaném komplexním
dokumentu Koncepce pražských břehů Kancelář veřejného prostoru na
Útvaru rozvoje hl. města Prahy. Primárním cílem této koncepce je vytvořit
z Pražských břehů kvalitní a aktivní veřejné prostranství.
Cílem by z hlediska podpoření dalších aktivit v těchto veřejných
prostorech mělo být dotvoření fyzického rámce prostoru jednotlivých
nábřeží tak, aby byla zvýšena jejich pobytová kvalita a komfort užívání.
Z tohoto pohledu je v současném stavu obecně největším deficitem
především kvalita mobiliáře, spočívající zejména v jeho nedostatečném

umístěním nového mobiliáře, který by jasně reagoval na potřebu míst a
stal se zároveň nedílnou součástí architektonického výrazu pražských
náplavek. Navrhujeme vytvoření typu „Pražské nábřežní lavice“, která
by byla novým autentickým typem pražského mobiliáře, jejíž výtvarné
zpracování a volba materiálu bude vycházet z architektonického jazyka
a tvarosloví kamenných nábřeží. Lavice by měla být umísťována při
patě náplavky a nábřežní zdi. Nábřežní lavice by se měla stát jasným
identifikačním prvkem prostoru a měla by se svým vzhledem jasně
přihlásit k důstojnému charakteru pražských nábřeží.
Jednotlivé segmenty „Pražské nábřežní lavice“ by měly být
umístěny s ohledem na technické možnosti a celkovou kompoziční

Architektonické a technické řešení zpracovatele následných stupňů PD
ověří možnosti a nutné předpoklady pro umístění tohoto mobiliáře. Ve
výrazné míře je v tomto ohledu nutné řešit technickou realizovatelnost
záměru z hlediska protipovodňové ochrany, z hledisek památkové péče
a s ohledem na možnou přítomnost sítí technické infrastruktury pod
některými lavicemi, dále je nutné umístění lavic koordinovat s další
vybavenosti na náplavkách, zejména s nově vznikajícími podzemními
kontejnery na odpad u paty zdi. V rámci tohoto zásahu je nutné i odstranění
stávajících nevyhovujících laviček.
Vybraný projektant bude návrh od začátku konzultovat s Kanceláří
Veřejného Prostoru. Hotový projekt bude odsouhlasen KVP|ÚRM.
Realizací tohoto záměru dojde k výraznému povýšení kvality
prostorů, což vytvoří další potenciál v prohloubení transformace náplavek
ve významné veřejné prostory města, které jsou svým charakterem
autenticky pražské, a vytváří tak atraktivní rekreačně-kulturní místa pro
obyvatele města a návštěvníky Prahy.

jednotu vkládaných prvků mobiliáře s prostorem nábřeží, v maximální
možné míře po celé délce jednotlivých náplavek. Umístění musí ale být
dále posuzována vzhledem k probíhajícím aktivitám na náplavkách a
jejich předpokládaném vývoji tak, aby umístění mobiliáře negativně
neovlivňovalo budoucí rozvoj aktivit a funkční náplně. V rámci záměru
navrhujeme instalovat linie „Pražské nábřežní lavice“ v prostoru Rašínova
a Dvořákova nábřeží.
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stávajícího stavu

Dolní úrovně náplavek jsou v současném stavu vybaveny lavičkami
především při hraně nábřeží a řeky. Při patě nápavky a nábřežní stěny
se nachází pouze pár kusy laviček. Celkový obraz mobiliáře, jak svou
designovou kvalitou, tak technickým zpracováním, neodpovídá významu
a exponovanosti těchto veřejných prostor v centrální části města.
Realizace záměru "Pražské nábřežní lavice" by měla povýšit
kvalitu daných veřejných prostorů a poskytnout výrazně vyšší možnost
obyvatelnosti prostředí. Kontinuální forma lavice poskytne možnost užívat
prostředí podobným způsopbem, jakým je dnes užívána hrana náplavky.
Toto zdvojení linií pro spočinutí na nábřeží tak poskytne volbu mezi
spontánností užívání hrany náplavky a kultivovanější formou obývání
prostoru v podobě kontinuální "Pražské nábřežní lavice".

Vizualizace

030

Vizualizace

Lavice vytváří kamenný sokl u spodní hrany náplavkové zdi. Spíš
než jako mobiliář vložený do prostoru, dotváří samostný prostor a vychází
z linearity hrany nábřeží a horní hrany zdi. Oblý tvar vychází z profilu
koruny zdi.
Užití kamene je sice nákladnější, ale odpovídá důstojnosti
náplavek, umožní lavicím stát se integrální součástí náplavkové zdi,
přirozeným soklem, trvalým zásahem do profilu náplavky a ne jen další
vloženou věcí.

Hladká neleštěná žula

Ocelové žiletky navozují
dojem letícího soklu

Schématický řez umístění Pražské nábřežní lavice k nábřežní zdi

Rašínovo nábřeží

/1:2000/
Pražská nábřežní lavice
Veřejné toalety

8

Kontejnery na odpad

436 m
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144 m

70 m

108 m

3
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V posledních několika letech dochází k významnému posunu ve

Kontejnery navrhujeme řešit jako podzemní. Je potřeba zajistit

způsobu využívání prostorů dolní úrovně nábřeží v centrální části města.

odolnost vůči povodním, což by u vybraných typů mělo být možné. Dále

Původní utilitární účel ploch nábřeží se proměňuje v živý veřejný prostor

je třeba volit vhodný design vrchní části shozu s ohledem na vzhled

hojně navštěvovaný jak obyvateli města, tak turisty. Aktivitou soukromých

dalších prvků, zejména Pražské nábřežní lavice, vrchní plošinu je nutné

iniciativ a subjektů se prostory náplavek transformovaly do významných

řešit ve stejném povrchu (dlažbě) jako okolí. Doporučujeme užití shozu s

veřejných prostorů města, jejichž současné využití tak spočívá především

dostatečně velkými otvory pro vhoz odpadu kvůli funkčnosti.

v každodenní rekreační a kulturní funkci. Dá se předpokládat, že podobný
trend se bude na těchto místech dále prohlubovat a rozšiřovat i na ta
nábřeží, která se tak dnes ještě neprofilují. Budoucí rozvoj jednotlivých
částí pražských břehů řeší v současnosti ve zpracovávaném komplexním
dokumentu Koncepce pražských břehů Kancelář veřejného prostoru na
Útvaru rozvoje hl. města Prahy. Primárním cílem této koncepce je vytvořit
z Pražských břehů kvalitní a aktivní veřejné prostranství.
Cílem by z hlediska podpoření dalších aktivit v těchto veřejných
prostorech mělo být dotvoření fyzického rámce prostoru jednotlivých
nábřeží tak, aby byla zvýšena jejich pobytová kvalita a komfort
užívání. Vedle nízké kvality mobiliáře pražské náplavky trápí zejména
nedostatek veřejných toalet v celém jejich průběhu. Situace je kritická na
nejpopulárnějším Rašínově nábřeží, dostatek WC není ani na Dvořákově
nábřeží a Na Františku. Funkční WC jsou většinou ve městě, to ale není
dostatečné. Při podélném pohybu po nábřeží s ním návštěvník nepřijde do
kontaktu.
Dalším výrazným problémem je nakládání s odpady. Na náplavkách

WC na nábřeží jsou v současnosti řešeny jako mobilní unimobuňky
nebo plastové mobilní WC. Toto řešení není odpovídající charakteru
nábřeží a jejímu významu. Nové WC by měli být primárně řešeny v těch
prostorech nábřežní zdi (kobkách), které jsou příliš malé pro jiné využití,
třeba pro občerstvení či galerii. Některé stačí zrekonstruovat, další je
potřebné vybudovat i s přípojkami.
Nové toalety by měly zajistit základní vybavenost na nábřeží,
nemají však za cíl suplovat chybějící sociální zázemí všech barů, restaurací
a kotvících lodí na náplavkách. Předpokládáme do budoucna hledání
další možností vytvoření toalet, např. součástí pontonů pro využití trvale
kotvícími loděmi.
Náplavky a navazující prostory v nábřežních zdech jsou během
roku několikrát zatopené, tomu je potřeba návrhy přizpůsobit.
Vybraný projektant bude návrh od začátku konzultovat s Kanceláří
Veřejného Prostoru. Hotový projekt bude odsouhlasen KVP|ÚRM.

se mísí bary, restaurace, trhy nebo kotvící lodě s restauračními službami,
ti všichni produkují nemalé množství odpadů. V současné době jsou tu
umístěné volně stojící plastové kontejnery na tříděný i směsný odpad.
Jejich podoba je pro nábřeží nedůstojná. Navíc je do otevřených kontejnerů
snadný přístup a objevují se problémy s jejich vybíráním, s potkany či
zápachem.
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Dvořákovo nábřeží
umístění toalet
na náplavce
Dvořákovo nábřeží
Pata Čechova Mostu

Na Františku
kobka č.22 (21)

Dvořákovo nábřeží
kobka č.18

1. Nábřeží na Františku - kobka č. 22 (alternativně kobka č.21)
Kobka má cca 18m2, základní rozdělení na muži (WC + pisoár) a ženy
(2xWC), včetně posouzení možnosti vytvoření bezbariérové kabiny

2. Dvořákovo nábřeží - pata Čechova mostu, levá část
Přesunout stávající WC do kobky č.18, prostor má cca 37m2, vytvořit
zázemí pro pořádání akcí na náplavce, vč. možnosti občerstvení

3. Dvořákovo nábřeží - kobka č. 18
Přesunutí WC z paty Čechova mostu, kobka má cca 20 m2, základní
rozdělení na muži (WC + 3x pisoár) a ženy (3xWC), přístup po nových
kamenných schodech
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Rašínovo nábřeží
umístění toalet
na náplavce

Rašínovo nábřeží
kobka č. 8

4. Rašínovo nábřeží - kobka č. 8
Kobka má cca 59m2, část je zabraná technickou infrastrukturou, v části
jsou stávající veřejné toalety. Svým provedením vyžadují nákladnou
rekonstrukci po každých povodních. Je potřeba navrhnout opatření k
zjednodušení údržby těchto toalet.

5. Rašínovo nábřeží - kobka č. 3
Kobka má cca 18 m2, základní rozdělení na muži (2xWC + pisoár) a ženy

Rašínovo nábřeží
kobka č. 3

(3xWC)
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Rašínovo nábřeží

2013

/1:2000/
Pražská nábřežní lavice
Veřejné toalety

8

Kontejnery na odpad

3

1x až 2x podzemní kontejner na směsný odpad

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Veřejné toalety
kobka č. 8

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Veřejné toalety
kobka č. 3

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Kancelář veřejného prostoru
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 350, 112 35 Praha 2

Dvořákovo nábřeží

18

/1:2000/

1 : 2000
2013
22

21

KVP

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Pražská nábřežní lavice

Veřejné toalety
kobka č.22 (alt. 21)

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Podzemní kontejner 4x
(papír + plast + sklo + směsný)

Zázemí, občerstvení Veřejné toalty
Pata Čechova Mostu kobka č.18

Situace schématického umístění toalet a kontejnerů
na Rašínovo a Dvořákovo nábřeží
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Plovoucí bazén na Vltavě

Plovoucí bazén na Vltavě
KVP IPR, 10/2013
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Textová část

Řeka je jedním z nosných prvků struktury města a krajiny. Pro svůj

Bazén bude umístěn na plavidle, během povodní je nutné jeho

celoměstský význam byla a je i v současnosti prostorem veřejným. Jednou

odvezení do bezpečí ochranného přístavu. Nesmí tedy přesáhnout

ze základních rolí veřejných prostranství je jejich pobytový charakter

maximální povolené parametry plavidla stanovené Plavební vyhláškou.

pohybující se od atrakce až k odpočinku skrze čisté vnímání samotného

Nepovažujeme za vhodné umisťovat volně stojící objekty a provozy na

místa, mezi pasivním a aktivním pobýváním.

plochu náplavky, je tedy potřeba vyřešit umístění všech funkcí / zázemí /

Voda nás nevysvětlitelně ale neodolatelně a nutkavě přitahuje,

Vybraná lokalita se nachází poblíž zastávky tramvaje a přívozu

pohledu do ohně. Voda sama o sobě je symbolem klidu, čistoty, ticha. Je

Výtoň na jih od železničního mostu. Tato část náplavky je málo využívaná,

dynamickým prvkem jinak statického městského prostoru.

proto je vhodná pro funkci, u které leze předpokládat vysokou navštěvnost

Tradičně byla plocha řeky využívána k rekreačním účelům. Lodní
doprava přetrvala dodneška. Naopak četné plovárny z 19. století zanikly
V posledních několika letech dochází k významnému posunu ve
způsobu využívání prostorů dolní úrovně nábřeží v centrální části města.
Původní utilitární účel ploch nábřeží se proměňuje v živý veřejný prostor

již začátkem druhé polovině 20. století. V zimě se na celé Vltavě bruslilo.
Vybudování Slapské přehrady způsobilo, že je dnes voda ve Vltavě příliš
studená, než aby se v ní dalo koupat a v zimě naopak nezamrzne.

hojně navštěvovaný jak obyvateli města, tak turisty. Aktivitou soukromých

Chceme hledat způsoby jak využívat prostor řeky, nejen jejích

iniciativ a subjektů se prostory náplavek transformovaly do významných

břehů. Chceme navázat na tradici pražských plováren a nabídnout lidem

veřejných prostorů města, jejichž současné využití tak spočívá především

místo k osvěžení u vody a možnost koupání. Chceme přinést život na další

v každodenní rekreační a kulturní funkci. Dá se předpokládat, že podobný

část nábřeží. Chceme podpořit rekreační a pobytové využití řeky.

trend se bude na těchto místech dále prohlubovat a rozšiřovat i na ta
nábřeží, která se tak dnes ještě neprofilují. Budoucí rozvoj jednotlivých
částí pražských břehů řeší v současnosti ve zpracovávaném komplexním
dokumentu Koncepce pražských břehů Kancelář veřejného prostoru na
Útvaru rozvoje hl. města Prahy. Primárním cílem této koncepce je vytvořit
z Pražských břehů kvalitní a aktivní veřejné prostranství.

kavárny atp. na plavidlo či ponton.

fascinace pohledu do tekoucí či hluboké vody je podobná fascinaci

a která má zároveň potenciál lokalitu oživit. Považujeme za výhodnou i
snadnou dosažitelnost živé části Rašínova nábřeží u Jiráskova a Palackého
mostu ve vzdálenosti cca 600m. Lze tak počítat s aktivováním celé délky
náplavky na Rašínově nábřeží pro pobytové, rekreační a kulturní využití.
Předmětem návrhu bude také vyřešení a ověření technické
proveditelnosti záměru a jeho ekonomická udržitelnost včetně nastavení
modelu jeho provozu.
Vybraný projektant bude návrh od začátku konzultovat s Kanceláří
Veřejného Prostoru. Hotový projekt bude odsouhlasen KVP|ÚRM.

Navrhujeme umístit na jižní konec Rašínova nábřeží plovoucí

Realizací tohoto záměru dojde k výraznému povýšení kvality

bazén. Zařízení bude sloužit pro rekreaci lidí v letních měsících. Součástí

místa, což vytvoří další potenciál v prohloubení transformace náplavek

musí být vyřešení zázemí pro převlékárny, sprchy a toalety, zázemí

ve významné veřejné prostory města a vytvoří tak atraktivní rekreačně-

plavčíka, technická místnost, kavárna nebo občerstvení a plocha pro

kulturní místa pro obyvatele města a návštěvníky Prahy.

odpočinek. Je vhodné ověřit možnost přetvoření na kluziště v zimě.
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Podobné plovoucí bazény vznikají i v dalších evropských i
světových metropolích. Vždy se stávají velmi žádanou atrakcí a místem
osvěžení uvnitř centra města.

1,2 - Badeschiff, Berlín
3,4 - Uszály Strand, Budapešť
5,6 -Badeschiff, Vídeň

12

Lokalita

030

Lokalita

Vybraná lokalita se nachází poblíž zastávky tramvaje a přívozu
Výtoň na jih od železničního mostu. Tato část náplavky je málo využívaná,
proto je vhodná pro funkci, u které leze předpokládat vysokou navštěvnost
a která má zároveň potenciál lokalitu oživit. Považujeme za výhodnou i
snadnou dosažitelnost živé části Rašínova nábřeží u Jiráskova a Palackého
mostu ve vzdálenosti cca 600m. Lze tak počítat s aktivováním celé délky
náplavky na Rašínově nábřeží pro pobytové, rekreační a kulturní využití.
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SWOT analýza přírodního parku Draháň-Troja

SWOT analýza
z dokumentu Strategický plán rozvoje příměstské krajiny, Trojská kotlina a jižní část přírodního parku
Draháň-Troja, MČ Praha - Troja, 2012

SILNÉ STRÁNKY
•

pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu a dění v Troji

•

zachované přírodní i kulturní hodnoty příměstské krajiny

•

vysoká úroveň biodiverzity

•

významné architektonické dědictví

•

institucionálně zajištěná ochrana

•

přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí

•

oblíbenost - Troja jako rekreační cíl

•

kvalitní obytné prostředí

•

blízkost centra města

SLABÉ STRÁNKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HROZBY

PŘÍLEŽITOSTI
•

zajištění informování veřejnosti, osvěta - vzdělávání, propagace

•

komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území

•

zapojení parku do celoměstského systému pražské zeleně

•

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území

• zvýšení kvality řešení veřejných prostranství a technických prvků v území
•

zlepšení vnitřní prostupnosti území

•

dopravní koncepce v souladu s příměstským parkem

slabá informovanost a povědomí o hodnotách příměstské krajiny
přírodní a umělé bariery v území
uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíl masové rekreace
veřejnému prostoru není věnována odpovídající pozornost
péče o přírodní a krajinné části je omezená
chybí systém správy příměstské krajiny v Praze
malý rozpočet obce
složité majetkové vztahy
nedostatečná komunikace zájmových skupin v území

•

zajištění péče o “zelené plochy“ v území

•

volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického rozvoje

•

inspirace zdařilými příklady z jiných území podobného charakteru

•

zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně / krajinářsky cenných lokalitách

•

snižování prostupnosti území

•

pokračující degradace kvalitních přírodních biotopů

•

rekreační rozvoj bez vazby na trojskou krajinu

SILNÉ STRÁNKY
pozitivní vztah a zájem obyvatel o místní krajinu a dění v Troji
- velký podíl starousedlíků, kteří se vzájemně znají
- množství aktivních spolků a organizací

zachované přírodní i kulturní hodnoty příměstské krajiny
četné kulturní aktivity jsou příležitostí k setkání

- patrná geologická historie a říční fenomén: Trojská kotlina,
Dolnovltavský kaňon, řeka Vltava
- zachovaný jedinečný historický obraz a charakter krajiny
na okraji Prahy
- fenomén řeky Vltavy a její nezastavěné nivy
- výjimečné výhledy
- tradiční využívání místních zdrojů: ovocnářství a vinařství
- trasy historických cest – osnova území

vinice sv. Kláry a ovocný sadu Trojského zámku: fungující zemědělství je předpokladem udržitelné příměstské krajiny

vysoká úroveň biodiverzity
- rozmanitost přírodních stanovišť
- velké zastoupení chráněných a jedinečných druhů

stepní trávníky,
PP Čimické údolí

výrazné působení říčního fenoménu řeky Vltavy v Trojské
kotlině

významné architektonické dědictví
- barokní areál trojského zámku a viniční usedlosti
- venkovská architektura rybářské osady
- historicky i architektonicky cenné vily z konce 19. a první
poloviny 20. století
viniční usedlost Sklenářka, kulturní památka

Trojský zámek, klenot barokní architektury

institucionálně zajištěná ochrana
- jen v Troji se nachází: významná přírodní rezervace, 5 přírodních památek,
funkční nadregionálního biokoridor, evropsky významná lokalita NATURY 2000,
přírodní park, venkovská památková zóna a 21 kulturních památek.

přítomnost důležitých kulturních a osvětových institucí
- Zoologická zahrada, Botanická zahrada a Galerie hlavního města Prahy
v Trojském zámku
- jde o organizace, jejichž posláním je rozvoj a ochrana kulturního i
přírodního dědictví
- personálně i finančně zajištěné s kvalitní propagací a dopadem na
širokou veřejnost

Pustá vinice, nížinné vřesoviště, Evropsky významná lokalita NATURA 2000
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oblíbenost - Troja jako rekreační cíl
- přítomnost atraktivních celoměstských cílů
(ZOO, BZ, zámek - popularita, velká návštěvnost)
- rekreační přitažlivost nivy řeky Vltavy
- a krajinných partií náhorní plošiny - lesoparku i
ovocných sadů
ZOO je každodenně cílem tisíců turistů

přístupné místo u řeky pod Trojskou lávkou

Benšova vila, významná památka funkcionalistické
architektury

lavička na Pusté vinici s výhledem na Prahu

kvalitní obytné prostředí
- ideál bydlení v přírodě
- blízkost centra a napojení na veřejnou dopravu
- vysoký sociální statut území

blízkost centra města
- snadná dostupnost pro obyvatele i turisty
- vliv na ekonomický rozvoj území

30 minut chůze od Pražského hradu

SLABÉ STRÁNKY
slabá informovanost a povědomí o hodnotách příměstské krajiny
- o hodnotě přírodních prvků pro město
- o významu lokální a příměstského zemědělství

přírodní a umělé bariéry v území
- řeka a skály jako přirozená bariera
- liniové stavby (protipovodňový val – oddělení Troje od řeky,
dopravní stavby pražského okruhu)
- velké areály – BZ, ZOO,ČZU, větší neprostupné úseky vilových
kolonií se zahradami

uzavřené areály ZOO a PBZ jako cíl masové rekreace
- rozvoj stojící především na zvyšování návštěvnosti a nabídce

povodňový val odděluje řeku Vltavu od obce

rozsáhlá oblast volné krajiny ZOO mimo lesní areál
je oplocená

celodenního programu uvnitř areálu bez vazby na okolí.
- většina 1 200 000 návštěvníků ročně parkem jen projíždí
(prázdné restaurace x silné zatížení automobilovou dopravou)
- významná bariéra v území - neprostupnost
- vizuální narušení trojské krajiny
(umisťování velkých staveb a nutné infrastruktury)
- vyvolané kolize mezi pěší a motorovou dopravou na mnoha
místech v parku.

návštěvnicky vytížené areály PBZ a ZOO způsobují dopravní zátěž

veřejnému prostoru není věnována odpovídající pozornost
- chybí systém pěšin, stezek a dobře dimenzovaných hlavních cest,
lavičky, koše, místa odpočinku a zastavení, kvalitní restaurace, tržiště
zemědělských produktů. kvalitní veřejná prostranství v zastavěných
částech a na jejich okrajích (plácky, náves), informační a naučné
prvky
- oplocení, objekty technické infrastruktury a stavby dopravní

veřejný prostor řešený pouze z hlediska motorové dopravy

infrastrukty jsou často nevzhledné
- chybí koordinace a komplexní řešení v malém měřítku
veřejného prostranství
- zeleň je vysazovaná bez jasného záměru a bez vztahu k charakteru
jednotlivých míst
- zpravidla žádná nebo nízká architektonická úroveň většiny zásahů

péče o přírodní a krajinné části je omezená

opuštěné plochy bez údržby, trojské stáně

opuštěné plochy bez údržby, třešňový sad

- zánik cenných biotopů (stepních lokalit) z důvodů chybějícího
tradičního využívání území (pastva, kosení, vyřezávání křovin)
- snižování biodiverzity
- zánik a zarůstání třešňových sadů, polí a zelinářských zahrad.
- pustnutí zahrádek
- přítomnost sociálně problematických skupin, vandalismus
- opuštění
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malý rozpočet obce
- nepoměr mezi množstvím návštěvníků a investicemi do
infrastruktury v Troji
- nevyváženost investic v rámci území (PBZ, ZOO versus ostatní

složité majetkové vztahy
- velké množství vlastníků
- nesoulad mezi typem pozemku (např. zemědělským) a záměry majitelů
- restitutiční nejasnosti

plochy zeleně a veřejných prostranství v rámci území)
nedostatečná komunikace zájmových skupin v území
chybí systém správy příměstské krajiny v Praze

- neprovázanost jednotlivých rozvojových plánů a záměrů místních
zájmových skupin

- nedostatečné využití nástroje tzv. přírodních parku, který navíc

- chybí zastřešující organizační struktura

nezahrnuje některé důležité části volné krajiny: chybí řeka
Vltava a Císařský ostrov a plocha bývalého Holešovického
ostrova
- chybí schválený koncepční plán rozvoje: strategie, plán péče,
regulační plán určený výhradně pro nezastavitelné přírodní a
krajinné plochy ve městě.
- nedostatečná regulace zastavitelných ploch v sousedství parku
ve stávající územně plánovací dokumentaci (ÚP)
- chybí koordinátor „parku“(organizace mající na starosti správu
důležitých celků příměstské krajiny)
- chybí finanční zajištění plánovacího procesu i vlastní péče

opuštěný sad v důsledku nezájmu majitelů o zemědělskou
činnost

nedostatečná regulace zastavitelných ploch

PŘÍLEŽITOSTI
zajištění informování veřejnosti, osvěta - vzdělávání, propagace
- na místní i nadmístní úrovni
- posílení místní identity
- docenění hodnot území

komunikace a spolupráce všech zájmových skupin v území
- zřízení nebo pověření organizace, která bude mít koordinaci aktivit v
parku na starosti
- zajištění spolupráce místních obyvatel, politiků, občanských sdružení,
vlastníků pozemků, podnikatelů, zemědělců a krajinářských
architektů, zemědělských inženýrů, biologů a všech dalších příznivců
- formou dobrovolných pracovních a poradních skupin

zapojení parku do celoměstského systému pražské zeleně
- scelení volných krajinných ploch po obvodu a uvnitř města v
jednotný systém příměstských parků
- vazba skrze pěší cesty, veřejná prostranství a městské parky s
Dejvicemi, Holešovicemi a Libní
- zajištění důležité návaznosti v oblasti Pelc Tyrolky a
Holešovického ostrova
dubový rondel jako nový orientační bod v krajině, Lille Metropole, Deûle park.

zvýšení kvality řešení veřejných prostranství a technických prvků v
území
- zajištění koordinace dílčích zásahů v malém měřítku
veřejného prostranství , formou komplexního návrhu
- zajištění společné koncepce pro tyto úpravy

zlepšení vnitřní prostupnosti území
- systém cest
- zprůchodnění „kritických“ míst. Dohodou s PBZ a ZOO a
soukromými vlastníky.
vyhlídkové zastavení na valu bývalé odkalovací nádrže, Lille Metropole, Park Deûle

zajištění péče o “zelené plochy“ v území
- rozdělení ploch podle intenzity péče na téměř bezzásahové, na
plochy s občasnými zásahy a na plochy s pravidelnou péčí
- rozvoj tradice využívání místních zdrojů: ovocnářství, vinařství,
zelinářství, pícninářství, chov koní, ovcí a koz, podpora místních
forem zemědělství.
- využití pastvy pro péči o zelené plochy
- zapojení všech relevantních subjektů do péče o území
(především ZOO a BZ)
- zapojení místních obyvatel do údržby krajiny
- sdílení zdrojů a synergie spolupráce

- koordinace plánovaných záměrů

zlepšení rekreační využitelnosti některých částí území
- doplnění rekreační vybavenosti
- obnovení vyhlídek
- využití potenciálu řeky a její nivy ve všech jejích funkcích
(protipovodňová, rekreační, sportovní, ekologická, atd.)

Přílohy
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volba dobré strategie finančního zajištění a plány ekonomického rozvoje

- pěší a cyklistická doprava jako důležitá součást systému

- zapojení nevyužitých vnitřní zdrojů pocházejících z vlastních

- využití všech dalších možností dopravy nenáročných na

aktivit v území

infrastruturu (např. využití řeky Vltavy)

- dobře definované a schválené cíle umožní lepší využívání

- řešení individuální automobilové dopravy – spíše systém menších

grantů a dotací.

parkovišť motivace využití jiných způsobů dopravy uvnitř parku

příměstská krajina jako divadelní scéna, premiéra představení HoriZone v příměstském parku Prés du Hem, Lille Metropole

zelinářská zahrada na okraji města citlivě začleněná do parku,
Lille Metpole, Le Marais de Fretin

vycházková cesta podél jezera Heron, Lille Metropole, Villeneuve d’Asc

inspirace zdařilými příklady z jiných území podobného charakteru
- využití zkušeností partnerů projektu PERIURBAN Parks
- využití zkušeností z jiných území
Fotografická příloha - Příměstské parky v Lille Metropole, Francie
Hlavním cílem péče o příměstskou přírodu v metropolitní oblasti Lille je ochrana ekosystémů
a biodiverzity, což rozhodně neznamená, že by se méně myslelo na kvalitu života obyvatel
metropole. Naopak díky kvalitnímu krajinářskému návrhu a dobré výtvarné a architektonické
úrovni vzniká prostor, který umí obojí. Etika a filozofie vztahu člověka a přírody je v Deûle
Parku, který v roce 2009 získal Evropskou cenu za krajinu (Cena Evropská komise), čitelná v
každé drobné úpravě. Nové cesty s alejemi mezi políčky zemědělců nebo úzké pěšinky proplétající se divokým luhem, subtilní dřevěné lávky vedoucí přes tůně a slepá ramena, příjemná
zastavení a dočasná umělecká díla se vyznačují vysokou působivostí.

dřevěné molo vedoucí návštěvníky skrze mokřadní vrbové křoviny v údolí, Lille Metropole, Le Marais de Fretin

HROZBY

zvyšování tlaku na zástavbu v přírodně/krajinářsky cenných lokalitách
- fragmentace krajinných celků a snížení jejich hodnoty
- další vyvolaná infrastruktura
- ponechávání zemědělských ploch „ladem“ po dlouhá období v
důsledku spekulací

rekreační rozvoj bez vazby na trojskou krajinu
- další rozvoj a zvyšování návštěvnosti ZOO a BZ - zabírání volných
krajinných ploch, zvyšování automobilové dopravy, budování vyvolané
infrastruktury
- rozšiřování rekreačně zábavního areálu charakteru „výstaviště“
- cyklostezky jako čistě dopravní stavba bez vazby na okolí a
začlenění do krajiny

snižování prostupnosti území
- zejména pro pěší v důsledku zániku pěších cest
- vznik nové liniové infrastruktury tvořící bariery v území - kapacitní
komunikace, tramvajový viadukt
- změna využívání původně volně přístupných ploch

pokračující degradace kvalitních přírodních biotopů
- absence seče a pastvy v případě travinnobylinných porostů
- změna využití území vedoucí k zániku konkrétních biotopů
- černé skládky jako důsledek nezájmu a nedostatečného využití obyvateli

pokračující suburbanizace v místě nejcennější části Trojské krajiny

nová čtvrť nad Pustou Vinicí
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3.3 Vybrané mapové podklady
Pražské zahrady 1790–1840
Císařské povinné otisky stabilního katastru 1824–1836
II. vojenské mapování 1836–1852
Orientační plán Prahy 1938
Letecké snímkování 1938
Letecké snímkování 1953
Letecké snímkování 1975
Letecké snímkování 2012
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Pražské zahrady
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Císařské povinné
otisky stabilního
katastru
1824–1836 (vybraný mapový podklad)
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II. vojenské mapování
1836–1852 (vybraný mapový podklad)
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Orientační plán Prahy
1938 (vybraný mapový podklad)
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Letecké snímkování
1938 (vybraný mapový podklad)
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Letecké snímkování
1953 (vybraný mapový podklad)
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Letecké snímkování
1975 (vybraný mapový podklad)
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Letecké snímkování
2012 (vybraný mapový podklad)
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