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ÚVOD

Motolské údolí - dvě etapy, rozsah území, výsledky zapojení veřejnosti
1
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I. etapa
Relativně hustě osídlená východní oblast, 
dýchá rytmem starého Smíchova, bloky 
domů žijí ve dne i v noci živly různých 
společenských tříd. Magnet od Anděla je 
veliký. Lidi i domy jsou jako železný prach 
kroužící v siločarách kolem centra Smí-
chova. Historický hřbitov, obrana státu. 
V těsné blízkosti jsou rozpadlé domky na 
výrobu a opravu lecčeho, které drží jen 
díky vrozenému kutilství místních pražanů. 
Košířské srdce se zaniklou radnicí je hned 
pod zelenými plícemi místní historické za-
hrady. Auta, lidi, prach, rozpadlé usedlosti 
v místních kopcích, les…

II. etapa
Množství volné krajiny a hůře udržova-
né části zelených ploch jakoby se chtěly 
spojit v jednu hmotu, nebýt ostrého nože 
čtyřproudovky, která krájí měkkost přírody 
jako máslo. Oblastní hnízda nejrůznější-
ho charakteru plovou v neuchopitelném 
prostoru mezi dvěma kopci s dopravním 
tokem jako bariérou uprostřed. Benzinové 
pumpy, sloupy, návěstidla, svodila, pryč 
z Prahy. Město nebo dálnice? Romantický 
meandr Motolského potoka s rybníky s ry-
bami i naháči, kde hlavní město nevnímá-
me je jen kousek od výpadovky na západ. 
Zarostlý kraj města se vším co k němu 
patří - ptáci, veverky. Plechové solitéry těží 
z proudu lidí. Vozovna, výrobna, opravna, 
nemocnice a hřbitov…

Motolské údolí
dva charaktery

| 11 



 Skalka

 Košířské náměstí

 Klamovka

park Sacre Coeur

 kostel Nejsvětější Trojice

Malostranský hřbitov

 Bertramka

 Anděl
 Kavalírka

 vozovna Košíře
 Pod radnicí

 Husovy sady hřbitov

 osada Buďánka

 Šalamounka  Mrázovka

 Městský okruh
 Vrchlického

 Plzeňská

 Černý Vrch

 Holečkova

 Na Hřebenkách

 Okrouhlík

Cibulka

 Šmukýřka

 Vila Turbová

 U Zvonu

Klášter sv. Gabriela
 Klikovka

zpracované území (I. etapa)
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výstupy ze zapojení veřejnosti

Obecně je možné říci, že charakter území pro účastníky vyplývá 
z kombinace množství přírodních prvků (zeleň), dobré dostupnosti 
(a dopravní obslužnosti) odrážející se v pocitu blízkosti k centru města. 
Pro některé z účastníků, zejména těch, kteří jsou s územím delší dobu 
spjatí, pak důležitým prvkem utvářejícím charakter lokality, je pří-
tomnost historických míst a prvků. Tento závěr vyplývající ze setkání 
s občany a uživateli města potvrzují i data z dotazníkového šetření. 
Z něj vyplývá, že respondenti si v oblasti ulic Plzeňská/ Vrchlického 
nejvíce cení právě zeleně. O něco méně pak oceňují i dostupnost území 
společně s dopravní obslužností a vybaveností.

Jako prvky, které negativně ovlivňují charakter území, pak účastníci 
výzkumu uváděli především dopravu, a to zejména s ohledem na míru 

dopravní vytíženosti hlavních ulic (Plzeňská, Vrchlického) a dopadů, 
které to má na okolí i na možnost cestovat městem, například na kole. 
S dopravou se pojí nejen hluk a prašnost, ale i pocit bariéry, zejména 
v případě Plzeňské ulice, kdy doprava prakticky (ve zkušenosti někte-
rých účastníků) dělí území na dvě poloviny. Nadměrné dopravě také 
účastníci připisují nedostatečnou občanskou vybavenost, a to zejména 
ve východní části, kde se nejen neudrží běžné obchody, ale kde pro do-
pravní situaci nastávají i problémy s jejich zásobováním. S nadměrnou 
dopravou také souvisí nefunkčnost integrovaného pruhu pro cyklisty, 
taxi a bus, na který si stěžují zejména aktivnější cyklisté.

pozn.: Podrobné výsledky šetření jsou obsaženy v přiložené brožuře „ Motolské údolí - 
výstupy ze zapojení veřejnosti“, která byla zpracována ve spolupráci s SOÚ AV ČR

stávající stav
Klíčovým tématem setkání byly plochy zeleně, které účastníci setká-
ní definovali vlastním termínem „zeleň“. Zelené plochy jsou chápány 
jako zásadní pro celkový charakter území, a to ve dvou rovinách: Zeleň 
představuje pro účastníky setkání pozitivní hodnotu území. Existence ze-
lených ploch v území je jednou z nejvíce pozitivně hodnocených skuteč-
ností napříč různými skupinami participantů. Vyšší koncentrace zeleně je 
vnímána jako prostředek vyrovnání se s negativně vnímanými důsledky 
nadměrné dopravní zátěže a to díky množství a variabilitě prostor, kde 
se zeleň koncentruje (ve formě parků, zahrádek, skupin keřů a výsadby 
v ulicích nebo městských parků).

doporučení pro návrh
Zeleň v území by podle účastníků měla být dostupná, bezpečná a pro-
stupná. Pokud tomu tak v současné době není, pak je to ze strany 
účastníků vnímáno jako nedostatečná údržba a nekoncepční řešení dané 
otázky. Do budoucna by tak měla probíhat dlouhodobá a koncepční 
kultivace zelených ploch, která by prohloubila jejich pozitivní dopad na 
celé území.

stávající stav
Další klíčové téma, tentokráte s převážně negativním dopadem na území, 
představuje pro účastníky participačních aktivit doprava. Pozitivně je 
hodnocena dopravní dostupnost (a obslužnost) celého území a blízkost 
do centra Prahy. Negativně se účastníci vymezovali vůči míře dopravní 
zátěže, zejména komunikací Plzeňská a Vrchlického, a to zejména kvůli 
hluku a prašnosti. Dalšími negativními dopady intenzity dopravy zejména 
na Plzeňské ulici byl pocit bariéry pro chodce a dlouhodobá neudržitelnost 
služeb občanské vybavenosti. S hladinou hluku bylo nespokojeno nebo 
spíše nespokojeno až 71 % všech respondentů dotazníkového šetření. 
V případě znečištění ovzduší bylo nespokojeno nebo spíše nespokojeno 
68 % respondentů.

doporučení pro návrh
Jediné řešení pro účastníky představuje zklidnění dopravy, tedy snížení in-
tenzity dopravy, snížení rychlosti průjezdu automobilů a v důsledku snížení 
hlučnosti a prašnosti. Konkrétní možné okamžité opatření pak pro účastní-
ky představuje celkové zlepšení kvality komunikací (vozovek i chodníků), je-
jichž stav je neuspokojivý. V souvislosti s dopravní obslužností se ukazuje, 
že většině dotázaných vyhovuje rozmístění tramvajových (91%) a autobuso-
vých (75%) zastávek. V obou případech navíc byla míra spokojenosti vyšší 
u těch, kteří tramvaj či autobus využívají a ulici navštěvují denně.

1. zeleň 2. doprava

OBECNÉ ZHODNOCENÍ
Obecně je možné říci, že charakter území pro účastníky vyplývá z kombinace množství
přírodních prvků (zeleň), dobré dostupnosti (a dopravní obslužnosti) odrážející se v pocitu
blízkosti k centru města. Pro některé z účastníků, zejména těch, kteří jsou s územím delší
dobu spjatí, pak důležitým prvkem utvářejícím charakter lokality, je přítomnost historických
míst a prvků. Tento závěr vyplývající ze setkání s občany a uživateli města potvrzují i data z
dotazníkového šetření.Z něj vyplývá, že respondenti si v oblasti ulic Plzeňská/ Vrchlického
nejvíce cení právě zeleně. O něco méně pak oceňují i dostupnost území společně s dopravní
obslužností a vybaveností.

Jako prvky, které negativně ovlivňují charakter území, pak účastníci výzkumu uváděli
především dopravu, a to zejména s ohledem na míru dopravní vytíženosti hlavních ulic
(Plzeňská, Vrchlického) a dopadů, které to má na okolí i na možnost cestovat městem,
například na kole. S dopravou se pojí nejen hluk a prašnost, ale i pocit bariéry, zejména v
případě Plzeňské ulice, kdy doprava prakticky (ve zkušenosti některých účastníků) dělí území
na dvě poloviny. Nadměrné dopravě také účastníci připisují nedostatečnou občanskou
vybavenost, a to zejména ve východní části, kde se nejen neudrží běžné obchody, ale kde
pro dopravní situaci nastávají i problémy s jejich zásobováním. S nadměrnou dopravou
také souvisí nefunkčnost integrovaného pruhu pro cyklisty, taxi a bus, na který si stěžují
zejména aktivnější cyklisté.

3. CENTRUM
stávající stav
● V současnosti jsou jako centra vnímána: pro
obyvatele západní části - okolí Kavalírky a zároveň
Klamovka,pro obyvatele východní části - oblast
Anděla.
●  v samotném území centrum chybí
●  (ne)udržitelnost obchodů a restauračních
zařízení (restaurace, kavárny) a tudíž vnímaná
nedostatečná nabídka v okolí Bertramky a U Zvonu
●  účastníky byla často kritizována současná
neexistence kina

doporučení pro návrh
●  silný potenciál Plzeňské ulice stát se městskou
třídou
● obyvatelé by uvítali otevření kulturního centra,
které by mohlo poskytnout prostor pro kino,
divadlo či tančírnu.

4. VOLNÝ ČAS A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
stávající stav
● Nabídka vyžití v území je vnímána rozporuplně. V
území se vyskytuje řada hřišť a sportovišť. Jejich
fyzický stav (některá zastaralá a neudržovaná),
nevhodné umístění a horší dostupnost (pro ZŠ),
absence dalších typů (pro mladistvé nebo seniory),
případně komerční charakter zabraňuje podle
účastníků setkání jejich úplnému využívání.

doporučení pro návrh
●  Účastníci zmiňovali nedostatek či absenci
některých typů zařízení a zmiňovali možnost jejich
obnovení: kino, tančírna, lokální trhy, obecněji také
kulturní centrum a zároveň širší nabídka kaváren,
restaurací či cukráren.

5. HISTORIE ÚZEMÍ A NOVÁ VÝSTAVBA
stávající stav
● Historická zástavba a stopy minulosti představují významný kontext pro

hodnocení celého území a zejména zásahů do něj. Duch místa a jeho
malebnost (viz Buďánka) představuje podle účastníků klíčový prvek
charakteru území, který může být snadno devalvován. V této souvislosti byla
často zmiňována nová výstavba, která je participanty hodnocena negativně z
různých důvodů. Konkrétně proto, že:
• zvyšuje hlučnost a prašnost (stavby na úkor zeleně),
• zhoršuje mikroklima v údolí (přehřívání),
• ubírá na světelnosti v okolí.

doporučení pro návrh
●   podle účastníků by nová výstavba měla mít nová výstavba jasně

stanovená pravidla, která budou zároveň podporovat jejich zapojení do
procesu jejího schvalování a hodnocení.

2. DOPRAVA
stávající stav
● klíčové téma s negativním dopadem na území - Charakter a míra dopravní
vytíženosti formuje vnímání daného území (míra žátěže, hluku a prašnosti;
pocit bariéry pro chodce  a dlouhodobá neudržitelnost služeb občanské
vybavenosti.)
● dopravní dostupnost vnímána jako pozitivní
● ulice má charakter „výpadovky“ a ne „městského bulváru“
● dojíždějící za prací z okolí Prahy podle participantů využívají území
Motolského údolí jako rozhlehlé P+R parkoviště - dlouhodobé i
krátkodobého parkování není podle obyvatel řešeno optimálně
●  nekvalitní, rozbité vozovky a chodníky představují potenciální ohrožení
●  cyklodoprava je hodnocena převážně negativně

doporučení pro návrh
●  zklidnění dopravy, tedy snížení intenzity dopravy, snížení rychlosti

průjezdu automobilů a v důsledku snížení hlučnosti a prašnosti.
●  Plzeňská potenciální městský bulvár
●  zlepšení (oprava) kvality komunikací - vozovek i chodníků
●  vyjasnění značení
●  řešení otázky parkování a napojení automobilové dopravy na městskou
hromadnou dopravu (parkoviště P+R apod.), řešení krátkodobých stání
před MŠ/ZŠ, pro zásobování.
●  řešení cyklodopravy

1. ZELEŇ
stávající stav
● Zelené plochy jsou chápány jako zásadní pro celkový charakter území
● Představují pozitivní hodnotu pro účastníky setkání
    (prostředek vyrovnání se s negativně vnímanými důsledky nadměrné
dopravní zátěže.)
● Kromě pobytu v zeleni je místními obyvateli ceněn i výhled či průhledy
na zeleň.
● Právě proto, že je zeleň tak vysoce ceněna, jsou kladeny na její
charakter a podobu vyšší nároky
● participanty byla odsuzována nedostatečná údržba a nekoncepční
řešení dané otázky

doporučení pro návrh
● Zeleň v území by podle účastníků měla být dostupná, bezpečná a
prostupná.
● Do budoucna by měla probíhat dlouhodobá a koncepční kultivace
zelených ploch.
● Jasně definovaný a legální přístup do parků a lesoparků
● kultivace stávající zeleně
● vyšší míra propojení různých zelených ploch, které spolu sice
vzdušnou čarou téměř sousedí, ale jsou odděleny buď materiálními,
nebo mentálními bariérami
● alternativní paralelní cyklostezky pro ulice Plzeňská/Vrchlického

Výstupy participace

1. ZELEŇ 2. DOPRAVA 3. CENTRUM 4. VOLNÝ ČAS A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 5. HISTORIE ÚZEMÁ A NOVÁ VÝSTAVBA
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OBECNÉ ZHODNOCENÍ
Obecně je možné říci, že charakter území pro účastníky vyplývá z kombinace množství
přírodních prvků (zeleň), dobré dostupnosti (a dopravní obslužnosti) odrážející se v pocitu
blízkosti k centru města. Pro některé z účastníků, zejména těch, kteří jsou s územím delší
dobu spjatí, pak důležitým prvkem utvářejícím charakter lokality, je přítomnost historických
míst a prvků. Tento závěr vyplývající ze setkání s občany a uživateli města potvrzují i data z
dotazníkového šetření.Z něj vyplývá, že respondenti si v oblasti ulic Plzeňská/ Vrchlického
nejvíce cení právě zeleně. O něco méně pak oceňují i dostupnost území společně s dopravní
obslužností a vybaveností.

Jako prvky, které negativně ovlivňují charakter území, pak účastníci výzkumu uváděli
především dopravu, a to zejména s ohledem na míru dopravní vytíženosti hlavních ulic
(Plzeňská, Vrchlického) a dopadů, které to má na okolí i na možnost cestovat městem,
například na kole. S dopravou se pojí nejen hluk a prašnost, ale i pocit bariéry, zejména v
případě Plzeňské ulice, kdy doprava prakticky (ve zkušenosti některých účastníků) dělí území
na dvě poloviny. Nadměrné dopravě také účastníci připisují nedostatečnou občanskou
vybavenost, a to zejména ve východní části, kde se nejen neudrží běžné obchody, ale kde
pro dopravní situaci nastávají i problémy s jejich zásobováním. S nadměrnou dopravou
také souvisí nefunkčnost integrovaného pruhu pro cyklisty, taxi a bus, na který si stěžují
zejména aktivnější cyklisté.

3. CENTRUM
stávající stav
● V současnosti jsou jako centra vnímána: pro
obyvatele západní části - okolí Kavalírky a zároveň
Klamovka,pro obyvatele východní části - oblast
Anděla.
●  v samotném území centrum chybí
●  (ne)udržitelnost obchodů a restauračních
zařízení (restaurace, kavárny) a tudíž vnímaná
nedostatečná nabídka v okolí Bertramky a U Zvonu
●  účastníky byla často kritizována současná
neexistence kina

doporučení pro návrh
●  silný potenciál Plzeňské ulice stát se městskou
třídou
● obyvatelé by uvítali otevření kulturního centra,
které by mohlo poskytnout prostor pro kino,
divadlo či tančírnu.

4. VOLNÝ ČAS A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
stávající stav
● Nabídka vyžití v území je vnímána rozporuplně. V
území se vyskytuje řada hřišť a sportovišť. Jejich
fyzický stav (některá zastaralá a neudržovaná),
nevhodné umístění a horší dostupnost (pro ZŠ),
absence dalších typů (pro mladistvé nebo seniory),
případně komerční charakter zabraňuje podle
účastníků setkání jejich úplnému využívání.

doporučení pro návrh
●  Účastníci zmiňovali nedostatek či absenci
některých typů zařízení a zmiňovali možnost jejich
obnovení: kino, tančírna, lokální trhy, obecněji také
kulturní centrum a zároveň širší nabídka kaváren,
restaurací či cukráren.

5. HISTORIE ÚZEMÍ A NOVÁ VÝSTAVBA
stávající stav
● Historická zástavba a stopy minulosti představují významný kontext pro

hodnocení celého území a zejména zásahů do něj. Duch místa a jeho
malebnost (viz Buďánka) představuje podle účastníků klíčový prvek
charakteru území, který může být snadno devalvován. V této souvislosti byla
často zmiňována nová výstavba, která je participanty hodnocena negativně z
různých důvodů. Konkrétně proto, že:
• zvyšuje hlučnost a prašnost (stavby na úkor zeleně),
• zhoršuje mikroklima v údolí (přehřívání),
• ubírá na světelnosti v okolí.

doporučení pro návrh
●   podle účastníků by nová výstavba měla mít nová výstavba jasně

stanovená pravidla, která budou zároveň podporovat jejich zapojení do
procesu jejího schvalování a hodnocení.

2. DOPRAVA
stávající stav
● klíčové téma s negativním dopadem na území - Charakter a míra dopravní
vytíženosti formuje vnímání daného území (míra žátěže, hluku a prašnosti;
pocit bariéry pro chodce  a dlouhodobá neudržitelnost služeb občanské
vybavenosti.)
● dopravní dostupnost vnímána jako pozitivní
● ulice má charakter „výpadovky“ a ne „městského bulváru“
● dojíždějící za prací z okolí Prahy podle participantů využívají území
Motolského údolí jako rozhlehlé P+R parkoviště - dlouhodobé i
krátkodobého parkování není podle obyvatel řešeno optimálně
●  nekvalitní, rozbité vozovky a chodníky představují potenciální ohrožení
●  cyklodoprava je hodnocena převážně negativně

doporučení pro návrh
●  zklidnění dopravy, tedy snížení intenzity dopravy, snížení rychlosti

průjezdu automobilů a v důsledku snížení hlučnosti a prašnosti.
●  Plzeňská potenciální městský bulvár
●  zlepšení (oprava) kvality komunikací - vozovek i chodníků
●  vyjasnění značení
●  řešení otázky parkování a napojení automobilové dopravy na městskou
hromadnou dopravu (parkoviště P+R apod.), řešení krátkodobých stání
před MŠ/ZŠ, pro zásobování.
●  řešení cyklodopravy

1. ZELEŇ
stávající stav
● Zelené plochy jsou chápány jako zásadní pro celkový charakter území
● Představují pozitivní hodnotu pro účastníky setkání
    (prostředek vyrovnání se s negativně vnímanými důsledky nadměrné
dopravní zátěže.)
● Kromě pobytu v zeleni je místními obyvateli ceněn i výhled či průhledy
na zeleň.
● Právě proto, že je zeleň tak vysoce ceněna, jsou kladeny na její
charakter a podobu vyšší nároky
● participanty byla odsuzována nedostatečná údržba a nekoncepční
řešení dané otázky

doporučení pro návrh
● Zeleň v území by podle účastníků měla být dostupná, bezpečná a
prostupná.
● Do budoucna by měla probíhat dlouhodobá a koncepční kultivace
zelených ploch.
● Jasně definovaný a legální přístup do parků a lesoparků
● kultivace stávající zeleně
● vyšší míra propojení různých zelených ploch, které spolu sice
vzdušnou čarou téměř sousedí, ale jsou odděleny buď materiálními,
nebo mentálními bariérami
● alternativní paralelní cyklostezky pro ulice Plzeňská/Vrchlického
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stávající stav
V rámci setkání se diskutovala i otázka možného centra ce-
lého území. V současnosti jsou jako centra vnímána : Pro 
obyvatele západní části Motolského údolí okolí Kavalírky 
s nabídkou obchodů a služeb obecně a zároveň Klamovka 
díky možnostem pobytu a rekreace (galerie, koncerty, 
restaurační zařízení). Pro obyvatele východní části
Motolského údolí: oblast Anděla, z důvodu, že v samotném 
území centrum chybí. Hranice mezi západní a východní 
částí ve vnímání centra se nachází zhruba mezi Klamovkou 
a zastávkou U Zvonu.

doporučení pro návrh
Vybudování plnohodnotného centra. Obyvatelé východní 
části zároveň více vnímají potenciál Plzeňské ulice stát se 
městskou třídou.

stávající stav
Historická zástavba a stopy minulosti představují vý-
znamný kontext pro hodnocení celého území a zejména 
zásahů do něj. Duch místa a jeho malebnost (viz Buďánka) 
představuje podle účastníků klíčový prvek charakteru úze-
mí, který může být snadno devalvován. V této souvislosti 
byla často zmiňována nová výstavba, která je participanty 
hodnocena negativně z různých důvodů. Konkrétně proto, 
že zvyšuje hlučnost a prašnost (stavby na úkor zeleně), 
zhoršuje mikroklima v údolí (přehřívání) a ubírá na světel-
nosti v okolí.

doporučení pro návrh
Podle účastníků by nová výstavba měla mít jasně sta-
novená pravidla, která budou zároveň podporovat jejich 
zapojení do procesu schvalování a hodnocení.

stávající stav
Nabídka vyžití v území je vnímána rozporuplně. V území se 
vyskytuje řada hřišť a sportovišť. Jejich fyzický stav (ně-
která zastaralá a neudržovaná), nevhodné umístění a horší 
dostupnost (pro ZŠ), absence dalších typů (pro mladistvé 
nebo seniory), případně komerční charakter zabraňuje 
podle účastníků setkání jejich úplnému využívání.

doporučení pro návrh
Co se týče dalších forem společenského vyžití, účastníci 
zmiňovali nedostatek či absenci některých typů zařízení 
a zmiňovali možnost jejich obnovení: kino, tančírna, lokální 
trhy, obecněji také kulturní centrum a zároveň širší nabídka 
kaváren, restaurací či cukráren.

3. centrum 3. historie a nová výstavba4. volný čas a spol. život
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ANALÝZY

širší vztahy a jiné analýzy
2
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Osídlení Košíř se datuje již kolem 10. století, 
což znamená ještě před vznikem Smíchova. 
O brzkém osídlení svědčí nález železářské pece 
i existence cesty k Levému Hradci, která vedla 
podél Motolského potoka. Právě potok a bohatá 
morfologie okolí vytvářela historii území. Mimo 
jiné zde byl v dvorci u dnešní Jinonické křižo-
vatky s ulicí Vrchlického v roce 1597 zřízen úřad 
pro nejvyššího purkrabího, který území povzne-
sl do vyšších společenských vrstev. Purkrabí 
z Košíř byl svého času ta nejdůležitější osoba po 
králi. Počtem obyvatel ale území zaostávalo.

Od poloviny 14. století se začaly deforestovat 
přilehlé svahy a hojně se zakládat vinice. V ni-
vách u potoka byl odstraňován nízký porost 
a půda se připravovala pro zemědělskou čin-
nost. Díky významné cestě na západ, kde po-

stupně vznikalo také zázemí pro kupce. Na trase 
z Norimberku do Prahy bylo toto místo poslední 
zastávkou, kde načerpat síly po dlouhé cestě 
a zkulturnit se před pokračováním do hlavního 
města.

V roce 1922 se společně s ostatními sídly podél 
centra města staly Košíře součástí Velké Prahy 
a to jako obvod XVI. Výrazně se urychlil rozvoj 
jak výstavby, tak služeb a dopravy. Předmni-
chovská doba dala území bytovou výstavbu. 
Stejně jako v dalších okrajových částech Prahy 
se stavěly honosné vily, rodinné domky i druž-
stevní činžovní domy, které se formovaly do 
stavebních bloků. V létech 1925 až 1926 byla 
stavebním družstvem vybudována vilová čtvrť 
Cibulka, která tak reagovala na tehdejší princip 
jednotné výstavby a vzhledem ke svažitost 

terénu byl tento druh zástavby považován jako 
nejvhodnější možný. V roce 1927 bylo v Koší-
řích již přes 500 domů s více než dvaceti tisíci 
obyvateli.

Ve třicátých letech pak výstavba pokračovala za-
stavování svahů podél Plzeňské ulice. V dnešní 
době je území součástí městské části Prahy 5, 
která nyní čítá 82 tis obyvatel na 2 749 ha plochy 
(jedná se o celou městskou část). Území stále 
do jisté míry trpí pozůstatkem nechvalného 
přízviska, které dostalo na počátku 20. století. 
Ve velké části zanedbané a urbanisticky rozpadlé 
oblasti by měly mít ale stejnou šanci na záchra-
nu a povýšení jako sousedící, živý Smíchov.
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Ladronka

Hvězda

Evropská

Patočkova

Motol

Klamovka

Cibulka

Hliník

Vidoule

Městský okruh

Pražský hrad

Anděl

Dívčí hrady

Plzeňská

Zličín

Jihozápadní město

Vltava

trasa metra

komunikace městského významu

železnice

lesy, lesoparky

Krajinná infrastruktura

parky

sportoviště

městské louky

vodní plochy

řeka

přístav

Krajinná infrastruktura

trasa metra
stanice metra

Plzeňská / Vrchlického

vlakové nádraží
železnice

městský okruh

komunikace
městského významu

Dopravní infrastruktura

letiště

Plzeňská / Vrchlického

dovysvětli

4 km

v kontextu města

lokalita města

pražská památková zóna

Zkoumané území je součástí 
městské části Prahy 5. Rozkládá 
se v jižní části hlavního města na 
levém břehu Vltavy a je jedním 
z 10 největších městských obvodů. 
Motolskému údolí dominuje zá-
padovýchodní osa ulice Plzeňská, 
která má historický význam pro 
celou Prahu.  
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morfologie
Mapa zobrazuje řešené území 
z hlediska tvarování terénu. Je jím 
část údolí Motolského potoka 
a na něj navazující okolní svahy. 
Údolí bylo hloubeno potokem a ze 
stran na něj navazují další, menší 
údolí. Na utváření terénu měl také 
velký vliv člověk. Již odedávna 
údolím vedla cesta do města 
Prahy. S rozšiřujícím osídlením se 
svahy i údolí postupně odlesňova-
ly a oblast se začala zemědělsky 
využívat. Kolem plzeňské cesty se 
zakládaly především zemědělské 
usedlosti. Souvislejší porosty 
stromů s původním terénem se 
pravděpodobně nacházely pouze 
na nejméně přístupných strmých 
svazích údolí. Většina ostatních 
pozemků byla upravena a byly 
tu zakládány vinice, sady, pole 
a zahrady. V druhé polovině deva-
tenáctého a na začátku dvacátého 
století se v návaznosti na rozrůsta-
jící se průmyslovou výrobu začalo 
údolí zastavovat bytovými domy. 
Postupně byl zatrubněn Motolský 
potok, byly rozšířeny a zpevněny 
cesty, zástavba se rozrostla také 
do svahů.

Dnešní charakter údolí, výrazně 
zaříznutého mezi svahy, s porosty 
dřevin, by měl zůstat zachován.

Klamovka - křižovatka
225 m n. m.

Klamovka - park
249 m n. m.

258 m n. m.

Vrchlického
221 m n. m.

Šalamounka
294 m n. m.

Plzeňská
228 m n. m.

Buďánka
231 m n. m.

268 m n. m.

268 m n. m.

260 m n. m.

263 m n. m.

272 m n. m.

Kavalírka
230 m n. m.

Plzeňská - Košířské nám.
235 m n. m.

247 m n. m.

Skalka
308 m n. m.

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

22 |



215 m n. m.

253 m n. m.

Sacré Coeur
229 m n. m.

Plzeňská
199 m n. m.

Mrázovka
259 m n. m.

Černý vrch
272 m n. m.

Vrchlického - Husovy sady
212 m n. m.

219 m n. m.

212 m n. m.

256 m n. m.

226 m n. m.

Mlynářka
262 m n. m.

trasa Motolského potoka

271 m n. m.
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ČR včetně státem ovládaných
subjektů

Kraje mimo Prahu vč.
ovládaných subjektů
Praha vč. ovládaných subjektů
mimo MČ

Spoluvlastněno dvěma a více
subjekty

Tuzemské fyzické osoby

Zjištěné zařazené zahraniční subjekty

Subjekty nezařazené do ostatních
skupin

Graficky neidentifikováno

Zbývající tuzemské právnické
osoby

majetkové vztahy

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

ČR včetně státem ovládaných
subjektů

Kraje mimo Prahu vč.
ovládaných subjektů
Praha vč. ovládaných subjektů
mimo MČ

Spoluvlastněno dvěma a více
subjekty

Tuzemské fyzické osoby

Zjištěné zařazené zahraniční subjekty

Subjekty nezařazené do ostatních
skupin

Graficky neidentifikováno

Zbývající tuzemské právnické
osoby
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samostatné zadání a detailnější
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HLAVNÍ TÉMATA ÚZEMÍ

doprava, zástavba & město, zeleň, centrum & vybavenost & volný čas, vizuální kvality
2.1

Tato kapitola obsahuje shrnutí 
nejzásadnějších témat Motol-
ského údolí. Tyto okruhy vzešly 
z kombinace odborné analýzy 
a participativního šetření (do-
tazování místních občanů), které 
probíhalo před zahájením projek-
tu. Ve většině případů se jedná 
o témata, které působí převážně 
negativně. Je potřeba ale říci, že 
stejně tak, jako se ve stávající 
podobě jeví jako problémy, do 
budoucna v sobě skýtají největ-
ší potenciál.



DOPRAVA vysoká frekvence dopravy, vysoká průjezdná rychlost, špatná prostupnost

1 předprostor Buďánky - nadmíra dopravního značení 4 Duškova ulice - „dálniční návěstidla“

2 zastávka Kavalírka - špatná příčná prostupnost 5 Plezňská ulice - absence bezbariérových míst pro přecházení

3 otevřený svršek tramvaje - nadmíra dopravního značení 6 pod Městským okruhem- nepříjemné prostředí pro pěší

• Území působí dojemem výpadovky, přitom je téměř 
v centru Prahy.

• Mínusem je také mimoúrovňová křižovatka nájezdu 
a sjedu na Městský okruh, která je kvůli časté 
„zahlcenosti“ důvodem zvýšené dopravní zátěže území 
a způsobuje časté kolony.

• Nadměrná frekvence dopravy a vysoká průjezdná rychlost 
automobilů na Plzeňské i ve Vrchlického ulici způsobuje 
zvýšenou hladinu hluku prašnosti a smogu, tím negativně 
ovlivňuje funkčnost obchodního parteru a znepříjemňuje 
jakýkoli pobyt v území.

• Z hlediska cyklodopravy území postrádá jakákoli 
kontinuální opatření.

• Absence tramvajové zastávky u celní pošty (původně 
Demartinka) a zastávky mezi Andělem a Malostranským 
hřbitovem.

• Tramvajové ostrůvky jsou na několika místech úzké.

• Odkrytý svršek tramvajového tělesa od Buďánky na západ 
zdůrazňuje charakter výpadovky.

• Jednou z hlavních předností 
Motolského údolí je dobrá 
dostupnost centra Prahy.

• Údolí je velmi kvalitně 
obslouženo městskou 
hromadnou dopravou.

+ -

1
23

4
5

6
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ZÁSTAVBA & MĚSTO stopy historie, rozpadlá struktura

1 vila Turbová - chátrající historický objekt 4 na jih od Vrchlického - rozpadlá struktura území

2 Vrchlického č. p. 439/29 - rozpadlá struktura na jihu území 5 u Husových sadů - zástavbový balast

3 Vrchlického ulice - spíše periferie než plnohodnotné město 6 na jih od Vrchlického - parkoviště

• Historické objekty jsou povětšinou v dezolátním stavu.

• Na mnoha místech je město rozpadlé. Území chybí 
patřičná hustota a adekvátní městské funkce.

• Původní srdce města Košíře (oblast kolem Náměstí 
Pod radnicí) je jen málo patrné.

• Urbanistická struktura na jižní straně území, kde se 
nachází prodejny automobilů s rozsáhlými plochami 
skladů připomíná spíše periferii než plnohodnotné 
město.

• Východní část údolí má 
mnoho autentických míst, 
které připomínají historii 
lokality. Jsou to především 
staré viniční usedlosti 
(Bertramka, vila Turbová, 
...), ale i prostranství jako 
Malostranský hřbitov či 
Klamovka.

+ -

1
2

3
4

5
6
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ZELEŇ podoba, údržba, provázanost, vstupy, prostupnost, dostupnost, bezpečnost, Motolský potok

1 Kavalírka - pěšiny ve špatném stavu 4 předporstor Buďánka - zarostlé „zbytkové prostory“

2 vstup do Klamovky - nejasně definovaný vstup parku 5 Motolský potok - zatrubněné koryto

3 Husovy sady - absence hřišť 6 svahy na jižní straně území - nepřístupné

• Samostatné nepropojené celky zelených prostranství.

• Vstupy do parků/svahů jsou často velmi špatně 
identifikovatelné.

• Zatrubněný Motolský potok, který nezmizel jen 
z povrchu města, ale i z paměti místa.

• Nedostatečná údržba zelených ploch.

• Důležité parcely z hlediska návazností zelených 
prostranství jsou v několika případech v majetku 
soukromých osob.

• Jednou z největších 
předností zpracovaného 
území je pohledová 
přítomnost zeleně.

• Lokalita dnes obsahuje 
mnoho různorodých 
zelených prostranství, 
parků a svahů.

+ -

1

2

3

4

5

6
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CENTRUM & VYBAVENOST kultura, volný čas

1 obchody na Plzeňské - špatně fungující parter, reklamní smog 3 náměstí Pod Radnicí - odstavná plocha pro automobily

2 Košířské náměstí - nedostatečná údržba 4 předprostor Buďánek - dominantní pozice dopravy

• Území chybí lokální centra. 

• Absence reprezentativního místa města Košíře.

• Údolí postrádá vybavenost (knihovnu, kulturní 
centrum, obchody atd. ...).

• Většina kulturního vyžití, až na světlé výjimky, se 
z místa vytratila nebo funguje jen částečně.

• Parter na Plzeňské je ve většině případů nefunkční, 
hlavně kvůli negativnímu působení dopravy 
(nemožnost parkovaní, umístění předzahrádek, časté 
otřesy a jiné).

• Většina venkovních hřišť je v dezolátním stavu.

• Existence míst, která 
skýtají potenciál vzniku 
centra.

• Přítomnost aktivních 
občanských spolků 
a sdružení, které v území 
působí.

+ -

1
2

3

4
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VIZUÁLNÍ KVALITY nepořádek v ulicích, reklamní smog, dálniční návěstidla

1 Kavalírka - návěstidla („dálniční značení“)

4 Plzeňská ulice - zahlcenost prostoru reklamou

2 vstup do parku Klamovka- zakryt reklamními poutači
5 Plzeňská ulice - neregulovaná reklama parteru

3 okolí náměstí Pod Radnicí - nepořádek v ulicích
6 náměstí Pod radnicí - nevzhledná kontejnerová stání na tříděný odpad
7 předprostor Buďánky - neudržované „zbytkové“ plochy

• Vzhled periferie.

• Nepořádek v ulicích - špatně udržovaná prostranství.

• Nekvalitní a na mnoha místech rozbité povrchy.

• Nevzhledné kontejnery na tříděný odpad.

• Na mnoha místech naprostá absence mobiliáře.

• Nepřehledné prostředí způsobené:
 - četností sloupů trolejového vedení, osvětlení,  
 dopravního značení
 - reklamními poutači různých formátů
 - všudypřítomným zábradlí

• Území chybí jakýkoli orientační systém.

• Všudypřítomný reklamní smog.

• Z vizuálního hlediska patří 
mezi nesporné kvality 
všudypřítomné krajinné 
a historické prvky. 
důležité jsou i výrazné 
pohledové osy, které 
se dochovaly ve staré 
blokové struktuře.

+ -

1
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3
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NÁVRH

vize, koncept, architektura a urbanismus, klíčová prostranství, doprava, krajina, technická infrastruktura
3





VIZE
Vizí Motolského údolí je výrazné zlepšení kvality životního prostředí 
a to při zachování současných hodnot území. Plzeňská ulice se 
promění v plnohodnotnou městskou třídu s množstvím drobného 
obchodu, restaurací i kaváren. Motolské údolí bude žít jak na ulicích, 
tak v přilehlých svazích. Dostatečné kulturní i rekreační vyžití bude 
pro Pražany nejen kvalitním místem pro bydlení, ale také k trávení 
volného času. Nové centrum Košíř umocní identitu místa a podpoří 
sounáležitost občanů s údolím. K tomu přispěje i možnost aktivního 
využívání prostoru města včetně pouličních festivalů, živé kultury 
v ulicích a provozování sezonních trhů. Vrchlického ulice bude 
z obou stran obklopena zástavbou bytových domů, které vytvoří 
plnohodnotnou ulici se stromy a parkováním. Kromě zalesněných 
svahů, které budou využívány pro rekreaci obyvatelů, bude čistší 
ovzduší podporovat také stromořadí v ulicích a udržované parky. 
Rekonstruované historické objekty budou cílovým bodem pro 
místní i turisty, kteří budou území navštěvovat nejen pro jeho dobře 
propojený krajinný systém, ale i pro kvalitní veřejná prostranství, 
bezpečné a stavebně zklidněné ulice. Negativní dopad dopravy 
na životní prostředí bude radikálně snížen  vhodnými  stavebními 
opatřeními, kvalitním vozovým parkem městské hromadné dopravy, 
zvýšeným užíváním cyklistické dopravy a omezením počtu osobních 
automobilů ve vnitřním městě. Hromadná doprava bude produkovat 
minimální množství splodin, bude téměř odhlučněná a přístup 
k ní plně bezbariérový. Po Plzeňské budou jezdit tiché tramvaje, 
z nichž budou moci cestující vidět před zelenou kulisou přilehlých 
svahů množství předzahrádek, lidi povídající si na ulici  i obyvatele 
odpočívající na kvalitním mobiliáři. Uživatelům se nebude chtít 
území opustit.
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stávající stav &
DOPRAVA vysoká frekvence dopravy, vysoká průjezdná rychlost, špatná prostupnost

Z hlediska uspořádání dopravy se ve stávajícím stavu v Plzeňské ulici nachází 
jeden pruh pro automobily z centra z města a provoz tramvaje v obou směrech. 
Ve Vrchlického existuje jeden pruh pro automobily ve směru do centra a druhý 
vyhrazený „CYKLO_TAXI_BUS“ pruh ve stejném směru. Plzeňská i Vrchlické-
ho ulice jsou důležitými dopravními osami. Provoz na nich má však negativní 
dopad na území.

46 |



& návrh
Analýzou současného stavu se ukazuje, že při sloučení dopravně -provozních 
vazeb je reálné ve střednědobém horizontu změnit charakter ulic. Plzeňskou 
je možné přeměnit na obytnou zónu s převahou obchodní funkce obslouže-
nou tramvají a současně sdružit automobilovou dopravu pro oba směry z/do 
města v prostoru Vrchlického ulice, ze které by se mohl stát boulevard.
Je tedy zcela zásadní navrhnout novou organizaci dopravního uspořádání. 

Ve Vrchlického ulici rušíme vyhrazený pruh „CYKLO_TAXI_BUS“ a samotnou 
ulici přeměňujeme v obousměrnou komunikaci. Stávající autobusové linky 
upravujeme tak, aby nedublovaly význam tramvaje. Převážnou část území 
projedou autobusy Vrchlického ulicí bez zastávky. V Plzeňské ulici navrhu-
jeme jeden pruh pro automobily ve zklidněném režimu (z centra, z města) 
a sdílený tramvajový pás s vozidly záchranných složek.
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stávající stav &
ZÁSTAVBA & MĚSTO stopy historie, rozpadlá struktura

Východní část údolí má mnoho autentických míst, které připomínají histo-
rii lokality. Byly to právě historické usedlosti, dříve za hranou Prahy, které 
přispěly k proměně krajiny a nastavily důležité linie rozvoje města. Pro údolí 
představují zásadní potenciál, který vytváří charakter místa - prolínání města 
s krajinou a historií. Lokalita má veškeré předpoklady k tomu, aby se stala 
plnohodnotným městem. Území však chybí patřičná hustota a adekvátní 
městské funkce, na mnoha místech je město rozpadlé. V současné době se 

v území nachází mnoho proluk. Především urbanistická struktura na jižní 
straně území, kde se nachází prodejny automobilů s rozsáhlými plochami 
skladů připomíná spíše periferii než plnohodnotné město.

Také spletitá struktura dopravního uzlu nájezdu na Městský okruh předsta-
vuje pro obyvatele Prahy jakousi psychickou bariéru. Pro většinu Pražanů je 
to proto hranice „kde končí Smíchov“ (potažmo celé město).
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& návrh
Pro udržení historického ducha je třeba, aby město podporovalo obnovení 
památek, popřípadě do nich samo investovalo. Je třeba vnést tuto skutečnost 
do povědomí i obyvatelům, kteří netuší, jaké poklady Motolské údolí ukrývá, 
neboť pomocí sounáležitosti s historií se upevní jejich vztah k místu. Krom 
samotné rekonstrukce bude nutné pro mnohá místa hledat novou funkci. 
Zásadní je však na počátku vybudovat informační systém, který lidi s histo-
rií (i současností) seznámí a přitáhne jak místní, tak „přespolní“. Motolské 
území se má stát celoměstsky známým.

Město by mělo také podporovat dostavbu proluk a výstavbu v jižní části úze-
mí. Tu je však nutné regulovat. Nová zástavba má potenciál demografického 
oživení lokality a zvýšení poptávky po vybavenosti, která zde nyní chybí.

Nezbytné je také zastavění území pod Městským okruhem, navrhujeme zde 
plnohodnotnou ulici s obchodním parterem, která propojí nový Smíchov se 
starým.
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stávající stav &
ZELEŇ podoba, údržba, provázanost, vstupy, prostupnost, dostupnost, bezpečnost, Motolský potok

Jednou z největších předností zpracovaného území je pohledová přítomnost 
zeleně. Lokalita dnes obsahuje mnoho různorodých zelených prostranství, 
parků a svahů.

Problémem však je, že se jedná o samostatné nepropojené celky se špatně 
identifikovatelnými vstupy. Motolský potok nezmizel pouze pod povrchem 
města, ale zmizel i z paměti místa. Jen málokdo je schopen v místě definovat 
jeho stopu a popsat jeho historii.
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& návrh
Spojením ploch do uceleného systému získá prostředí nové kvality. Zejména 
lávka mezi Sacré–Coeurem a Mrázovkou propojí dva velké, celopražsky 
významné,plochy a vytvoří tak cestu v zeleni pro pěší a cyklisty od Cibulky 
až na Pražský hrad. Dalším zásadním bodem je definování jasných vstupů do 
území a vytvoření informačního systémů, který obyvatelé seznámí s možnými 
trasami údolím.

Cílem studie je také zapojení Motolského potoka, jako důležité přírodní linie 
údolí, zpět do veřejného prostoru - vrátit mu jeho význam a smysl. Vrátit tak 
údolí jméno…údolí Motolského potoka.
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CENTRUM & VYBAVENOST kultura, volný čas
stávající stav &
Anděl je přirozeným těžištěm lokality, ale od úrovně Klamovky se ukazuje, že 
území chybí lokální centrum, reprezentativní místo města Košíře.

V místě chybí vybavenost. Parter na Plzeňské je ve většině případů nefunkč-
ní, především kvůli negativnímu působení dopravy (nemožnost parkovaní, 

předzahrádek, časté otřesy a jiné). Většina kulturního vyžití, až na světlé 
výjimky, se z místa vytratila nebo funguje jen částečně a většina venkovních 
hřišť je v dezolátním stavu.
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& návrh
Základem obnovení Motolského údolí, je vytvoření místa, které na sebe 
naváže vybavenost , infrastrukturu a doplní chybějící funkce. Největší poten-
ciál skýtají lokality vozovny Košíře a Buďánky, které mohou společně vytvořit 
protiváhu Anděla.

Právě prostranství kolem košířské vozovny má největší potenciál stát se 
reprezentativním místem města Košíře, mohou se zde konat trhy, koncerty 
oslavy výročí a tak dále. Z hlediska každodennosti je to pak osada Buďánka, 
která by se měla proměnit v kulturně komunitní a společenské centrum.
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návrh rešerše řešení

VIZUÁLNÍ KVALITY nepořádek v ulicích, reklamní smog, dálniční návěstidla

Prvním krokem proměny údolí je jeho kvalitní a pravidelná 
údržba. Seskupení sloupů a dopravního značení, regulace re-
klamy a používání kvalitních materiálů ulice vizuálně zpříjem-
ní. Pro kultivaci reprezentativního prostředí je také nezbytné 
umisťování výtvarných prvků. Stromy a jiné krajinářské 
úpravy zpříjemní měřítko města a navíc pomohou zlepšení 
klima ulice. Ze stejných důvodů také navrhujeme zatravnit 
svršek tramvajové trati od Buďánky na západ. Nový orientační 
systém, ať už v ulicích či online zjednoduší a zpříjemní pohyb 
územím.

U nové výstavby je důležité zaregulovat stávající pohledové 
osy a podporovat je i v rámci dílčích architektonických řešení.

1 decentní reklama ve veřejném prostranství

4 kryté kontejnery na tříděný odpad

2 důstojná reklama ve veřejném prostranství (Rudolfinum)

5 seskupení sloupů a dopravního řešení (Karlovo náměstí)

3 sjednocení a dostatečné množství mobiliáře

6 regulace reklamy
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stávající stav &
proměna Plzeňské ulice v městskou třídu

reklama
reklama

rek
lam

a

rek
lam

a

kavárna

potraviny

rna

reklama

reklama

Aktivní parter

Stromy  v ulicích
pomáhají zlepšít ovzduší
a vizuálně zpříjemňují prostředí

Regulérní parkovací stání

pruh pro cyklisty

  Zklidněný prostor Plzeňské

pojízdná plocha MHD - tramvaje i autobusy
možné pojíždění vozidly záchranných složek

Záhony oddělující chodce od provozu
MHD, zároveň odhlučňují provoz
a snižují prašnost prostředí

 pravidelně umístěné přechody

sloučený sloup pro osvětlení a uchycení
trolejového vedení i dopravní značení

 rozšířený chodník pro možnost
 umístění předzahrádek

Sloup vysunutý mimo chodník
nebrání v pohybu chodci

Regulace reklamních ploch

  nedostatečné množství přechodů   neregulované reklamní plochy

Dominantní pozice dopravy
dva pruhy, které se však  již nyní v místě zastávek tramvaje zužují na jeden
zapříčiňuje vysokou hladinu  hluku, prachu a smogu

 nevzhledné zábradlí

absence parkovacích stání
omezuje zásobování obchodů, nedovoluje návštěnvnické stání
časté parkování na chodníku zabírá již tak úzký prostor pro pěší

  zbytečné zdvojování sloupů
  které zabírají již tak úzký prostor chodníku

  absence odpadkových košů

úzké chodníky
které nedovolují umístění předzahrádek

pravidelně umístěné odpadkové koše

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

stávající stav & & návrh
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

Proměna Plzeňské ulice v městskou třídu
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reklama
reklama

rek
lam

a

rek
lam

a

kavárna

potraviny

rna

reklama

reklama

Aktivní parter

Stromy  v ulicích
pomáhají zlepšít ovzduší
a vizuálně zpříjemňují prostředí

Regulérní parkovací stání

pruh pro cyklisty

  Zklidněný prostor Plzeňské

pojízdná plocha MHD - tramvaje i autobusy
možné pojíždění vozidly záchranných složek

Záhony oddělující chodce od provozu
MHD, zároveň odhlučňují provoz
a snižují prašnost prostředí

 pravidelně umístěné přechody

sloučený sloup pro osvětlení a uchycení
trolejového vedení i dopravní značení

 rozšířený chodník pro možnost
 umístění předzahrádek

Sloup vysunutý mimo chodník
nebrání v pohybu chodci

Regulace reklamních ploch

  nedostatečné množství přechodů   neregulované reklamní plochy

Dominantní pozice dopravy
dva pruhy, které se však  již nyní v místě zastávek tramvaje zužují na jeden
zapříčiňuje vysokou hladinu  hluku, prachu a smogu

 nevzhledné zábradlí

absence parkovacích stání
omezuje zásobování obchodů, nedovoluje návštěnvnické stání
časté parkování na chodníku zabírá již tak úzký prostor pro pěší

  zbytečné zdvojování sloupů
  které zabírají již tak úzký prostor chodníku

  absence odpadkových košů

úzké chodníky
které nedovolují umístění předzahrádek

pravidelně umístěné odpadkové koše

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

stávající stav & & návrh
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

Proměna Plzeňské ulice v městskou třídu
& návrh
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stávající stav &
proměna Vrchlického v plnohodnotnou ulici

CYKLO - BUS - TAXI

CYKLO - BUS - TAXI

CYKLO - BUS - TAXI

Městské domy 5+1 NP

ALEJ
Stromy  v ulicích
pomáhají zlepšít ovzduší
a vizuálně zpříjemňují prostředí

 posunutí uliční čáry vytvoří široký chodník,
 který umožní pohodlný pohyb chodce
 a možnost umístění předzahrádek

Sloup vysunutý mimo chodník
nebrání v pohybu chodci

  nedostatečné množství přechodů

 jednopruhá silnice

  absence mobiláře

úzké chodníky

 pravidelně umístěné odpadkové koše

 pravidelně umístěné přechody

OBOUSMĚRNÁ ULICE
která se v místě křižovatek rozšiřuje o odbočující pruhy

 rozšířené parkovací stání
 pro rychlé zajíždění

CYKLO - BUS -TAXI pruh

rozpadlé území
benzíky, parkoviště, ...

 nevzhledné zábradlí

 parkování po obou stranách ulice
 oddělení chodce od dopravy

stávající stav & & návrh
Proměna Vrchlického ulice v boulevard

60 |



CYKLO - BUS - TAXI

CYKLO - BUS - TAXI

CYKLO - BUS - TAXI

Městské domy 5+1 NP

ALEJ
Stromy  v ulicích
pomáhají zlepšít ovzduší
a vizuálně zpříjemňují prostředí

 posunutí uliční čáry vytvoří široký chodník,
 který umožní pohodlný pohyb chodce
 a možnost umístění předzahrádek

Sloup vysunutý mimo chodník
nebrání v pohybu chodci

  nedostatečné množství přechodů

 jednopruhá silnice

  absence mobiláře

úzké chodníky

 pravidelně umístěné odpadkové koše

 pravidelně umístěné přechody

OBOUSMĚRNÁ ULICE
která se v místě křižovatek rozšiřuje o odbočující pruhy

 rozšířené parkovací stání
 pro rychlé zajíždění

CYKLO - BUS -TAXI pruh

rozpadlé území
benzíky, parkoviště, ...

 nevzhledné zábradlí

 parkování po obou stranách ulice
 oddělení chodce od dopravy

stávající stav & & návrh
Proměna Vrchlického ulice v boulevard

& návrh
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ARCHITEKTURA A URBANISMUS

širší vztahy, občanská vybavenost, urbánní struktura, výšková regulace, regulace částí
3.1

Následující kapitola vrstevnatě zkoumá 
území, identifikuje lokální problémy a na-
vrhuje řešení. Začínáme od stopy součas-
ného města, kde kreslíme stavební bloky, 
dále navazujeme třetím rozměrem města, 
kde určujeme jak výškové hladiny údolí, 
tak maximální počet pater. Vybrané části 
území pak na základě dvou předchozích 
definic regulujeme. Některé oblasti si 
ale vyžadují větší příkladové znázornění. 
V území určujeme několik klíčových pro-
stranství, které by měly fungovat jako ak-
tivní body v území.

Jsme si vědomi toho, že přeměna území 
neproběhne ze dne na den, proto navr-
hujeme etapizaci. Ta je rozdělena do tří 
časových úseků (A,B,C) tak, aby byla 
zajištěna souběžnost mezi jednotlivými 
návrhy, jejich provázanost a návaznost 
v čase. 



Ladronka

Hvězda

Evropská

Patočkova

Motol

Klamovka

Hrad

Dívčí hrady

Zličín
Městský okruh

Radlická radiála

Hrad

Širší vztahy nové

městský okruh

komunikace
městského významu

Dopravní infrastruktura

Plzeňská / Vrchlického

železnice

Radlická radiála

dovysvětli

parky, lesy, zahrady, sady

Krajinná struktura

pěší propojení krajiny

navrhované pěší propojení

V kontextu Prahy se návrh
promítne zejména do pěší
prostupnosti města krajinou.
Vytvořením cesty v severních
svazích na jih od Motolského
potoka a pěší vazby na dva
kopce nad Městským okruhem
(Mrázovka a Sacré Coeur) se
doplní krajinný systém, který
umožní chodci dostat se z
okraje Prahy až na Hrad. V
návrhu se počítá i s budoucí
podporou všech podobných
cest se zaměřením na chybějící
úseky tak, aby pěší byly okruhy
provázané a celopražsky
významné. Na druhou stanu je
návrh ovlivněn a do jisté míry
podmíněn plánovanými
dopravními zásahy na území
Prahy. Do budoucna lze
očekávat snížení počtu
motorových vozidel vlivem
různých strategií pražské
mobility, které mají například
omezit vjezd osobních aut do
města, zlepšením hromadné
dopravy, vybudováním
záchytných parkovišť i
dotvoření kvalitní sítě
cyklostezek. Významný dopad
na odlehčení průjezdní dopravy
zkoumaným územím bude mít
dostavba městského silničního
okruhu s uvažovanou
Radlickou radiálou.

V kontextu Prahy se návrh 
promítne zejména do pěší 
prostupnosti města krajinou. 
Vytvořením cesty v severních 
svazích na jih od Motolského 
potoka a pěší vazby na dva 
kopce nad Městským okruhem 
(Mrázovka a Sacré Coeur) se 
doplní krajinný systém, který 
umožní chodci dostat se z okra-
je Prahy až na Hrad. V návrhu 
se počítá i s budoucí podporou 
všech podobných cest se zamě-
řením na chybějící úseky tak, 
aby pěší byly okruhy provázané 
a celopražsky významné. Na 
druhou stanu je návrh ovlivněn 
a do jisté míry podmíněn pláno-
vanými dopravními zásahy na 
území Prahy. Do budoucna lze 
očekávat snížení počtu moto-
rových vozidel vlivem různých 
strategií pražské mobility, 
které mají například omezit 
vjezd osobních aut do města, 
zlepšením hromadné dopravy, 
vybudováním záchytných par-
kovišť i dotvoření kvalitní sítě 
cyklostezek. Významný dopad 
na odlehčení průjezdní dopravy 
zkoumaným územím bude mít 
dostavba městského silničního 
okruhu s uvažovanou Radlickou 
radiálou.

širší vztahy
návrh

lokalita města

pražská památková zóna

pěší trasy
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Ladronka

Hvězda

Evropská

Patočkova

Motol

Klamovka

Hrad

Dívčí hrady

Zličín
Městský okruh

Radlická radiála

Hrad

Širší vztahy nové

městský okruh

komunikace
městského významu

Dopravní infrastruktura

Plzeňská / Vrchlického

železnice

Radlická radiála

dovysvětli

parky, lesy, zahrady, sady

Krajinná struktura

pěší propojení krajiny

navrhované pěší propojení

V kontextu Prahy se návrh
promítne zejména do pěší
prostupnosti města krajinou.
Vytvořením cesty v severních
svazích na jih od Motolského
potoka a pěší vazby na dva
kopce nad Městským okruhem
(Mrázovka a Sacré Coeur) se
doplní krajinný systém, který
umožní chodci dostat se z
okraje Prahy až na Hrad. V
návrhu se počítá i s budoucí
podporou všech podobných
cest se zaměřením na chybějící
úseky tak, aby pěší byly okruhy
provázané a celopražsky
významné. Na druhou stanu je
návrh ovlivněn a do jisté míry
podmíněn plánovanými
dopravními zásahy na území
Prahy. Do budoucna lze
očekávat snížení počtu
motorových vozidel vlivem
různých strategií pražské
mobility, které mají například
omezit vjezd osobních aut do
města, zlepšením hromadné
dopravy, vybudováním
záchytných parkovišť i
dotvoření kvalitní sítě
cyklostezek. Významný dopad
na odlehčení průjezdní dopravy
zkoumaným územím bude mít
dostavba městského silničního
okruhu s uvažovanou
Radlickou radiálou.
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náměstí

veřejná prostranství

existující obchodní parter

zastávka autobusu / tramvaje

ubytovací zařízení

výroba a služby

funkční využití

parky

náměstí

parky

knihovna nové funkční využití

veřejná vybavenost návrh

funkční transformace

stávající zástavba

veřejná vybavenost současná

budovy

školy, školky

sport

kultura

sociální služby a zdravotnictví

velké obchody a schowroomy

státní instituce

Městská
knihovna

ZŠ Nepomucká

Velvyslanectví Vietnamské
socialistické republiky osada Buďánka

památková
rezervace

Gymnázium  Nad Kavalírkou

Velvyslanectví
Indonéské republiky

ZUŠ Na Popelce

ZUŠ
Na Popelce

Velvyslanectví
Litevské
republiky

Zahradní
restaurace
Klamovka

Celní pošta

Vozovna
Košíře

Klub Klamovka

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Altán Klamovka

Chrámek noci a
poznání

gymnasium Josefa Škvoreckého

Pracovní úřad MČ P5

ZŠ Pod Radnicí

Montessori školy Andílek

Národní bezpečnostní úřad

Komunitní
centrum Prádelna

divadlo Orfeus

MŠ
Holečkova

ZŠ a MŠ Grafická

Vysoká škola
zdravotnická

Kostel
Nejsvětější

Trojice
Sokol

Městská
policie P5

Klášter
Benediktinek

Svatý Gabriel

Bertramka

Sport
Mrázovka

Gymnázium
Na Zatlance

Malostranský hřbitov

park Klamovka

sportoviště
Klamovka

park
Kavalírka

MŠ Klamovka

Husovy sady

Košířské
náměstí

Kostel sv. Jana Nepomuckého

benzinová pumpa

OC Nový
Smíchov

městská knihovna

Náměstí Vozovna Košíře

Kostelní plácek

předprostor Buďánka

Vstup do parku

Vila Tubrova

školní náměstí

studenstké ubytování

náměstí

veřejná prostranství

existující obchodní parter

zastávka autobusu / tramvaje

ubytovací zařízení

výroba a služby

funkční využití

parky

náměstí

parky

knihovna nové funkční využití

veřejná vybavenost návrh

funkční transformace

stávající zástavba

veřejná vybavenost současná

budovy

školy, školky

sport

kultura

sociální služby a zdravotnictví

velké obchody a schowroomy

státní instituce

Městská
knihovna

ZŠ Nepomucká

Velvyslanectví Vietnamské
socialistické republiky osada Buďánka

památková
rezervace

Gymnázium  Nad Kavalírkou

Velvyslanectví
Indonéské republiky

ZUŠ Na Popelce

ZUŠ
Na Popelce

Velvyslanectví
Litevské
republiky

Zahradní
restaurace
Klamovka

Celní pošta

Vozovna
Košíře

Klub Klamovka

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Altán Klamovka

Chrámek noci a
poznání

gymnasium Josefa Škvoreckého

Pracovní úřad MČ P5

ZŠ Pod Radnicí

Montessori školy Andílek

Národní bezpečnostní úřad

Komunitní
centrum Prádelna

divadlo Orfeus

MŠ
Holečkova

ZŠ a MŠ Grafická

Vysoká škola
zdravotnická

Kostel
Nejsvětější

Trojice
Sokol

Městská
policie P5

Klášter
Benediktinek

Svatý Gabriel

Bertramka

Sport
Mrázovka

Gymnázium
Na Zatlance

Malostranský hřbitov

park Klamovka

sportoviště
Klamovka

park
Kavalírka

MŠ Klamovka

Husovy sady

Košířské
náměstí

Kostel sv. Jana Nepomuckého

benzinová pumpa

OC Nový
Smíchov

městská knihovna

Náměstí Vozovna Košíře

Kostelní plácek

předprostor Buďánka

Vstup do parku

Vila Tubrova

školní náměstí

studenstké ubytování

vybavenost
návrh
Existující občanskou vybavenost 
doplňujeme vstupy, které nyní 
v místě chybí. Převážná část 
nových prostranství i chybějících 
funkcí vyplynula z participace. 
Jedná se hlavně o umístění měst-
ské knihovny, nové tržnice ve 
vozovně Košíře a obnovu zaned-
baného vstupu do Klamovky. 
(pozn.: konkrétní návrhy naleznete v rámci 
kapitoly „Klíčová prostranství“.)

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

náměstí

veřejná prostranství

existující obchodní parter

zastávka autobusu / tramvaje

ubytovací zařízení

výroba a služby

funkční využití

parky

náměstí

parky

knihovna nové funkční využití

veřejná vybavenost návrh

funkční transformace

stávající zástavba

veřejná vybavenost současná

budovy

školy, školky

sport

kultura

sociální služby a zdravotnictví

velké obchody a schowroomy

státní instituce

Existující občanskou
vybavenost doplňujeme
vstupy, které nyní v místě
chybí. Převážná část nových
prostranství i chybějících
funkcí vyplynula z participace.
Jedná se hlavně o předprostor
Buďánek (blíže str. 113)
městskou knihovnu (blíže str.
177) a chybějící centrum
(blíže str. 149)  a zanedbaný
vstup do Klamovky (blíže str.
183)

Městská
knihovna

ZŠ Nepomucká

Velvyslanectví Vietnamské
socialistické republiky osada Buďánka

památková
rezervace

Gymnázium  Nad Kavalírkou

Velvyslanectví
Indonéské republiky

ZUŠ Na Popelce

ZUŠ
Na Popelce

Velvyslanectví
Litevské
republiky

Zahradní
restaurace
Klamovka

Celní pošta

Vozovna
Košíře

Klub Klamovka

Kaple Nanebevzetí
Panny Marie

Altán Klamovka

Chrámek noci a
poznání

gymnasium Josefa Škvoreckého

Pracovní úřad MČ P5

ZŠ Pod Radnicí

Montessori školy Andílek

Národní bezpečnostní úřad

Komunitní
centrum Prádelna

divadlo Orfeus

MŠ
Holečkova

ZŠ a MŠ Grafická

Vysoká škola
zdravotnická

Kostel
Nejsvětější

Trojice
Sokol

Městská
policie P5

Klášter
Benediktinek

Svatý Gabriel

Bertramka

Sport
Mrázovka

Gymnázium
Na Zatlance

Malostranský hřbitov

park Klamovka

sportoviště
Klamovka

park
Kavalírka

MŠ Klamovka

Husovy sady

Košířské
náměstí

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

benzinová
pumpa

OC Nový
Smíchov

městská knihovna

Náměstí Vozovna Košíře

Kostelní plácek

předprostor Buďánka

Vstup do parku

Vila Tubrova

školní náměstístudenstké ubytování
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sociální služby a zdravotnictví

velké obchody a schowroomy

státní instituce

Existující občanskou
vybavenost doplňujeme
vstupy, které nyní v místě
chybí. Převážná část nových
prostranství i chybějících
funkcí vyplynula z participace.
Jedná se hlavně o předprostor
Buďánek (blíže str. 113)
městskou knihovnu (blíže str.
177) a chybějící centrum
(blíže str. 149)  a zanedbaný
vstup do Klamovky (blíže str.
183)
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URBÁNNÍ STRUKTURA



urbánní struktura
Urbranistickou strukturu nejlépe vystihne výkres 
urbánních bloků. Jsou to bloky, které definují ve-
řejný prostor pomocí vymezení toho soukromého. 
Jednotlivé bloky pod sebou zahrnují jak rozvolně-
nou zástavbu rodinných či bytových domů, kde 
je hranice mezi veřejným a soukromým prostran-
stvím tvořena ploty (01), tak pevné bloky, jejichž 
hrany přímo tvoří hranici urbánního bloku (02). 
Bloky, které jsou vymezeny ulicemi, ale nejsou 
zastavěné, jsou zelené plochy parků, zahrad či lesů 
(03). V našem návrhu některé bloky znovu definu-
jeme, doplňujeme nebo měníme charakter s cílem 
podpořit živé a fungující město zejména v oblasti 
Vrchlického ulice.

Metropolitní plán: 
(výňatek z krycího listu pro danou lokalitu)

cílový charakter lokality, základní požadavky
Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou 
lokalitu Košíře se strukturou blokovou v souladu 
s jejím určujícím charakterem podle
stanovených podmínek.

určující charakter lokality
Lokalita se nachází v údolí Motolského potoka, 
mezi Strahovským kopcem a Černým vrchem.

Veřejná prostranství tvoří nepravidelná uliční síť, 
jejíž kompozice je ovlivněna terénem. Páteří lokality 
je ulice Plzeňská. Zástavbu lokality tvoří budovy 
uspořádané do bloku, na úpatí svahu tvoří
zástavba pouze hranu k ulici.

urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

vymezení podrobněji řešených částí

URČUJÍCÍ CHARAKTER LOKALITY
Lokalita se nachází v údolí Motolského potoka,
mezi Strahovským kopcem a
Černým vrchem.

Veřejná prostranství tvoří nepravidelná ulicní sít,
jejíž kompozice je
ovlivněna terénem. Páteří lokality je ulice
Plzeňská.
Zástavbu lokality tvoří budovy uspořádané do
bloku, na úpatí svahu tvoří
zástavba pouze hranu k ulici.

CÍLOVÝ CHARAKTER LOKALITY
Základní požadavky

Rozvíjet zastavitelnou; stabilizovanou; obytnou
lokalitu Košíre se
strukturou blokovou v souladu s jejím určujícím
charakterem podle
stanovených podmínek.

Metropolitní plán a výňatek z krycího
listu pro danou lokalitu

Urbranistickou strukturu nejlépe vystihne výkres
urbánních bloků. Jsou to bloky, které definují
veřejný prostor pomocí vymezení toho
soukromého. Jednotlivé bloky pod sebou zahrnují
jak rozvolněnou zástavbu rodinných či bytových
domů, kde je hranice mezi veřejným
a soukromým prostranstvím tvořena ploty (01),
tak pevné bloky, jejichž hrany přímo tvoří hranici
urbáníího bloku (02). Bloky, které jsou vymezeny
ulicemi, ale nejsou zastavěné, jsou zelené plochy
parků, zahrad či lesů (03). V našem návrhu
některé bloky přetvarováváme, doplňujeme nebo
měníme charakter s cílem podpořit živé
a fungující město zejména v oblasti Vrchlického
ulice.

 stav &

01 urbánní bloky rozvolněné zástavby

02 urbánní bloky kompaktní zástavby

03 urbánní bloky krajinných ploch

stav
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urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

návrh

urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

návrh



urbánní struktura

Zástavba je již nyní tvořena budovami, 
které jsou uspořádané do nepra-
videlných bloků převážně velkého 
měřítka. Jejich tvar definovala přede-
vším dynamická morfologie území. 
Stavební čára se většinou shoduje 
s čárou uliční. Výjimku tvoří zástavba 
převážně řadových domů, kde staveb-
ní čára ustupuje a vytváří prostor pro 
předzahrádky nebo zahrady. Návrh 
je zaměřen především na zachování 
stávající struktury ucelených bloků. 
Uzavírá bloky tam, kde jsou otevřené 
a navrhuje nové tam, kde bychom je 
dnes hledali jen stěží. To se týká pře-
devším jižní strany údolí definované-
ho jako transformační území. Jedná se 
o území, které je určeno k přeměně 
právě kvůli jeho neměstskému charak-
teru. Zástavbu roztroušenou a těžce 
uchopitelnou spojujeme do bloků, 
které vychází z velikosti svého okolí 
a reagují na průběh terénu. Pomohou 
tím vytvořit regulérní, jasně ohrani-
čenou ulici. Pozici stavební čáry by 
měla specifikovat podrobnější archi-
tektonická studie. Červeně ohraničené 
plochy jsou příklady práce s novými 
bloky a jejich zapracování do návrhu 
území se budeme věnovat v následují-
cí kapitole.

urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

vymezení řešeného území

legenda

Zástavba je již nyní tvořena budovami,
které jsou uspořádané do
nepravidelných bloků převážně velkého
měřítka. Jejich tvar definovala
především dynamická morfologie
území. Stavební čára se většinou
shoduje s čárou uliční. Výjimku tvoří
zástavba převážně řadových domů, kde
stavební čára ustupuje a vytváří prostor
pro předzahrádky nebo zahrady. Návrh
je zaměřen především na zachování
stávající struktury ucelených bloků.
Uzavírá bloky tam, kde jsou otevřené a
navrhuje nové tam, kde bychom je dnes
hledali jen ztěží. To se týká především
jižní strany údolí definovaného jako
transformační území. Jedná se o území,
které je určeno k přeměně právě kvůli
jeho nemětskému charakteru. Zástavbu
roztroušenou a těžce uchopitelnou
spojujeme do bloků domů, které
vychází z velikosti svého okolí a reagují
na průběh terénu a pomohou tím
vytvořit regulérní, jasně uhraničenou
ulici. Pozici stavební čáry by měla
specifikovat podrobnější
architektonická studie. Červeně
vyznačené plochy jsou příklady práce s
novými bloky a jejich zapracování do
návrhu území v následujícjh kapitole.

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

návrh

urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

vymezení řešeného území

legenda

Zástavba je již nyní tvořena budovami,
které jsou uspořádané do
nepravidelných bloků převážně velkého
měřítka. Jejich tvar definovala
především dynamická morfologie
území. Stavební čára se většinou
shoduje s čárou uliční. Výjimku tvoří
zástavba převážně řadových domů, kde
stavební čára ustupuje a vytváří prostor
pro předzahrádky nebo zahrady. Návrh
je zaměřen především na zachování
stávající struktury ucelených bloků.
Uzavírá bloky tam, kde jsou otevřené a
navrhuje nové tam, kde bychom je dnes
hledali jen ztěží. To se týká především
jižní strany údolí definovaného jako
transformační území. Jedná se o území,
které je určeno k přeměně právě kvůli
jeho nemětskému charakteru. Zástavbu
roztroušenou a těžce uchopitelnou
spojujeme do bloků domů, které
vychází z velikosti svého okolí a reagují
na průběh terénu a pomohou tím
vytvořit regulérní, jasně uhraničenou
ulici. Pozici stavební čáry by měla
specifikovat podrobnější
architektonická studie. Červeně
vyznačené plochy jsou příklady práce s
novými bloky a jejich zapracování do
návrhu území v následujícjh kapitole.
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urbánní blok - zástavba

urbánní blok - krajina

vymezení řešeného území

legenda

Zástavba je již nyní tvořena budovami,
které jsou uspořádané do
nepravidelných bloků převážně velkého
měřítka. Jejich tvar definovala
především dynamická morfologie
území. Stavební čára se většinou
shoduje s čárou uliční. Výjimku tvoří
zástavba převážně řadových domů, kde
stavební čára ustupuje a vytváří prostor
pro předzahrádky nebo zahrady. Návrh
je zaměřen především na zachování
stávající struktury ucelených bloků.
Uzavírá bloky tam, kde jsou otevřené a
navrhuje nové tam, kde bychom je dnes
hledali jen ztěží. To se týká především
jižní strany údolí definovaného jako
transformační území. Jedná se o území,
které je určeno k přeměně právě kvůli
jeho nemětskému charakteru. Zástavbu
roztroušenou a těžce uchopitelnou
spojujeme do bloků domů, které
vychází z velikosti svého okolí a reagují
na průběh terénu a pomohou tím
vytvořit regulérní, jasně uhraničenou
ulici. Pozici stavební čáry by měla
specifikovat podrobnější
architektonická studie. Červeně
vyznačené plochy jsou příklady práce s
novými bloky a jejich zapracování do
návrhu území v následujícjh kapitole.
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VÝŠKOVÁ REGULACE



výšková regulace

19,4%20,1%

1 podlaží 2 - 3 podlaží 4 - 5  podlaží 5 - 6 podlaží nad 7 podlaží

41,3%42% 33,1%32% 4,9%4,7% 1,3%1,3%

02 detail výškové regulace území

02 Výškové regulace IPR Praha dle
Metropolitního plánnu ver. 3.2.

Výšková regulace území
nastavujepravidla pro určování výšky
staveb.Každá nová stavba má
respektovatdanou výšku urbáního
bloku, dokterého je umístěna. Výšky
urbáníchbloků, jejiž půdorysnou stopu
jsmedefinovali v předchozí kapitole,
jsoudefinovány červeným
valérem.Nejsvětlejší barva označuje
takovébloky, jejíž většinová skladba
domůnepřesahuje 4 podlaží. Tmavší
blokznačí blok domů s převažující
výškoupěti až sedmi podlažími.
Nejtmavšíbarvou jsou označeny
nejvyššíbloky. Ty se objevují pouze
uMěstského okruhu, který
vnímámejako bránu do zkoumaného
území.Výšky nově navržených
domůrespektují stávající výškovou
hladinuúzemí, jejíž průběh je ověřen
vněkolika následujících řezech.V
transformačním území na jih
odVrchlického ulice je nově
navrženavýška bloků odvislá od
okolníchvýšek tak, aby společně
vytvořili plnohodnotnou ulici.
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takovébloky, jejíž většinová skladba
domůnepřesahuje 4 podlaží. Tmavší
blokznačí blok domů s převažující
výškoupěti až sedmi podlažími.
Nejtmavšíbarvou jsou označeny
nejvyššíbloky. Ty se objevují pouze
uMěstského okruhu, který
vnímámejako bránu do zkoumaného
území.Výšky nově navržených
domůrespektují stávající výškovou
hladinuúzemí, jejíž průběh je ověřen
vněkolika následujících řezech.V
transformačním území na jih
odVrchlického ulice je nově
navrženavýška bloků odvislá od
okolníchvýšek tak, aby společně
vytvořili plnohodnotnou ulici.

5 5

5
5 5

5

5 5
5 5

01 výšková struktura

01 Porovnání stávající morfologie s návrhem

stávající výškové zastoupení

navrhované výškové zastoupení

stav &

Plzeňská

Vrchlického
stav

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok  4 -7 NP

morfologie návrh

urbánní blok nad 7 NP

urbánní blok - krajina

1 podlaží

2 a 3 podlaží

nad 7 podlaží

6 a 7 podlaží

4 a 5 podlaží

Výšková regulace území nastavuje pra-
vidla pro určování výšky staveb. Každá 
nová stavba má respektovat danou 
výšku urbánního bloku, do kterého je 
umístěna. Výšky urbánních bloků, je-
jichž půdorysnou stopu jsme definovali 
v předchozí kapitole, jsou znázorněny 
červenou barvou. Nejsvětlejší barva 
označuje takové bloky, jejichž většinová 
skladba domů nepřesahuje 4 podlaží. 
Tmavší blok značí soubor domů s pře-
važující výškou pěti až sedmi podlaží-
mi. Nejtmavší barvou jsou označeny 
nejvyšší bloky. Ty se objevují pouze 
u Městského okruhu, který vnímáme
jako bránu do zkoumaného území. 
Výšky nově navržených domů respektu-
jí stávající výškovou hladinu území, jejíž 
průběh je ověřen v několika následují-
cích řezech. V transformačním území 
na jih od Vrchlického ulice je nově 
navržena výška bloků odvislá od okol-
ních výšek tak, aby společně vytvořili 
plnohodnotnou ulici.
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& návrh& návrh

návrh

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok nad 4 NP

regulace
urbánní blok - krajina

urbánní blok nad 7 NP

  



výšková regulace

1 podlaží

2 a 3 podlaží

nad 7 podlaží

6 a 7 více podlaží

4 a 5 podlaží

morfologie stav

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok  4 -7 NP

morfologie návrh

urbánní blok nad 7 NP

urbánní blok - krajina

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok nad 4 NP

regulace
urbánní blok - krajina

urbánní blok nad 7 NP

stav

návrh
pod a nad

 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

návrh
Každému nově definovanému bloku 
z předchozí kapitoly o urbánní struk-
tuře, přiřazujeme výšku pomocí počtu 
pater. Takové bloky jsou znázorněny 
plným obrysem. Totéž platí i pro bloky, 
které bylo nutné předefinovat. Stávající 
bloky mají čárkovaný obrys a výška je 
počítána z domů náležejících. Pokud je 
v takovém bloku proluka, kterou dopo-
ručujeme k zastavění, maximální výška 
doplněného domu je vždy odvislá od 
výšky dané blokem, nikoli sousedním 
domem.

1 podlaží

2 a 3 podlaží

nad 7 podlaží

6 a 7 více podlaží

4 a 5 podlaží

morfologie stav

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok  4 -7 NP

morfologie návrh

urbánní blok nad 7 NP

urbánní blok - krajina

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok nad 4 NP

regulace
urbánní blok - krajina

urbánní blok nad 7 NP

stav

návrh
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1 podlaží

2 a 3 podlaží

nad 7 podlaží

6 a 7 více podlaží

4 a 5 podlaží

morfologie stav

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok  4 -7 NP

morfologie návrh

urbánní blok nad 7 NP

urbánní blok - krajina

urbánní blok do 4 NP

urbánní blok nad 4 NP

regulace
urbánní blok - krajina

urbánní blok nad 7 NP

stav

návrh

| 81



současná výšková hladina návrh

průmět plánovaných záměrů

hladina Metropolitního plánu
verze 3.2

Metropolitní plán definuje
výškovou regulaci pomocí
čtverců 100 x 100m, kterým
přiřazuje počet pater. Výška
patra není určena. Ustupující
patra jsou pak regulována
PSP. Pro vykreslení hladiny
používáme následující
výpočet.

3 - 1.patro 4m + 2*3m = 10m
4 - 1.patro 4m + 3*3m = 13m
5 - 1.patro 4m + 4*3m = 16m
6 - 1.patro 4m + 5*3m = 19m
7 - 1.patro 4m + 6*3m = 22m

Horizont je linka spojující
nejvyšší body, které mohou
být viděny z údolí v místě
řezu. Nejvyšší stavbou je pro
celé území kostel.
Zjednodušeně je nad linkou
nebe a pod ní město.

hl
ad

in
y

bu
do

vy

horizont

Hladina zástavby prvního
plánu v místě řezu. Šrafou je
vykreslena hmota města.
Linka propojuje pohledovou
výšku z pohledu chodce, tedy
výšky říms.

Návrh vychází ze současné
výškové hladiny. Výrazným
převýšením současné hladiny
zástavby podporujeme
městský charakter zástavby
tam, kde jej nyní nalézáme jen
stěží. Ve většině případů
navrhujeme doplňovat
strukturu srovnáváním
s dnešním stavem. Významný
výškový akcent se projevuje
pouze u východního vstupu
do území při Městském
okruhu, kde tvoří bránu do
území a stěny přemostění.

stávající budovy v řezustávající budovy
v řezaném bloku

horizont města návrh

terén

př
ík

la
d 

ře
zu

Legenda k řezům
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řezy územím
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současná výšková hladina návrh

průmět plánovaných záměrů

hladina Metropolitního plánu
verze 3.2

Metropolitní plán definuje
výškovou regulaci pomocí
čtverců 100 x 100m, kterým
přiřazuje počet pater. Výška
patra není určena. Ustupující
patra jsou pak regulována
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výpočet.

3 - 1.patro 4m + 2*3m = 10m
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celé území kostel.
Zjednodušeně je nad linkou
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Hladina zástavby prvního
plánu v místě řezu. Šrafou je
vykreslena hmota města.
Linka propojuje pohledovou
výšku z pohledu chodce, tedy
výšky říms.

Návrh vychází ze současné
výškové hladiny. Výrazným
převýšením současné hladiny
zástavby podporujeme
městský charakter zástavby
tam, kde jej nyní nalézáme jen
stěží. Ve většině případů
navrhujeme doplňovat
strukturu srovnáváním
s dnešním stavem. Významný
výškový akcent se projevuje
pouze u východního vstupu
do území při Městském
okruhu, kde tvoří bránu do
území a stěny přemostění.

stávající budovy v řezustávající budovy
v řezaném bloku
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REGULACE ČÁSTÍ



regulace území
V následující kapitole jsou vy-
brány tři části, které jsou dále 
podrobněji zpracovány. Každé 
území má své specifické 
problémy, na které reagujeme 
návrhem regulace.
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část I.
zpevnění hrany ulice

jasné určení uliční čáry
naplnění kapacity území

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.
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DUS 2b
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5+1

DUS 3a
ZPVRCH 4a
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DUS 3b
5+1

*

*

VRCH 5a

VRCH 6a

VRCH 1b
park

VRCH 2b
5+1

VRCH 6b
5+1

PLZ 4a
VP

vymezení řešeného území

uliční čára

stavební čára vnitřní

katastrální mapa

zachované objekty

průchody a spojky

pohledy k zachování

stromořadí

architektonicky ztvárněný VP

obchodní parter

nová cesta ve svazích

DUS 2b
5+1

kód bloku
podlažnost
(počet podlaží +ustoupené podlaží)

jednosměrná silnice

obousměrná silnice

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

parkovací místa

pěší zóna

stavební čára vnější

pobytové schodiště

historická dlažba k zachování

část II.
definice stavebního bloku
podpora pěších vazeb
zachování pohledových os

část III.
určení uliční čáry
tvorba pěších vazeb
vstupy do svahů
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°

5+15+1příklad maximálního objemu hmoty

stávající obrys budov

příklad patrování

Stávající rytmus ulic navazující na
Plzeňskou ulici se ve většině případů
propisuje až do ulice Vrchlického. Tam,
kde je traktace přerušena rozmělněnou
zástavbou drobných staveb určených k
podnikání, navrhujeme nové tvarování
urbánních bloků vycházející z původní
struktury zástavby. Tuto část území dále
regulujeme z důvodu podpory zástavby
podél ulice Vrchlického, přičemž
předpokládáme užívání podobných
principů i pro navazující území se
stejným nebo podobným stávajícím
charakterem.
Výšková regulace vychází z výšky a
objemu stávajících budov, které jsou i v
nejdelším časovém výhledu určeny k
zachování.

1938 Orientační plán hl.města

1953 Černobílý letecký snímek
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stávající obrys budov

příklad patrování

Stávající rytmus ulic navazující na
Plzeňskou ulici se ve většině případů
propisuje až do ulice Vrchlického. Tam,
kde je traktace přerušena rozmělněnou
zástavbou drobných staveb určených k
podnikání, navrhujeme nové tvarování
urbánních bloků vycházející z původní
struktury zástavby. Tuto část území dále
regulujeme z důvodu podpory zástavby
podél ulice Vrchlického, přičemž
předpokládáme užívání podobných
principů i pro navazující území se
stejným nebo podobným stávajícím
charakterem.
Výšková regulace vychází z výšky a
objemu stávajících budov, které jsou i v
nejdelším časovém výhledu určeny k
zachování.

1938 Orientační plán hl.města

1953 Černobílý letecký snímek

část I.
Stávající rytmus ulic navazující na 
Plzeňskou ulici se propisuje až do 
ulice Duškova. Na jižní straně, kde je 
nyní dlouhý neprostupný urbánní blok, 
definován vysokou zdí, navrhujeme nové 
tvarování bloků vycházející ze současné 
struktury zástavby. Tento úsek je pak 
dále regulován pro pozdější transformaci 
zástavby na stavby pro bydlení. V místě, 
kde se ulice Duškova potkává s Mozarto-
vou ulicí je rozšířena tak, aby se mohla 
zobousměrnit a zároveň zajistit pohodlný 
pohyb pro pěší (str. 258). Plzeňská třída 
je pěší zónou a zůstává průjezdná pouze 
pro MHD, cyklisty a zásobování. Nová 
cesta ve svazích je „zelenou“ alterna-
tivou jako pro pěší, tak pro kola a vede 
z Mozartovy ulice až pod nemocnici 
Motol.
Výšková regulace vychází z výšky 
a objemu stávajících budov, které jsou 
i v nejdelším časovém výhledu určeny 
k zachování.
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Stávající rytmus ulic navazující na
Plzeňskou ulici se ve většině případů
propisuje až do ulice Vrchlického. Tam,
kde je traktace přerušena rozmělněnou
zástavbou drobných staveb určených k
podnikání, navrhujeme nové tvarování
urbánních bloků vycházející z původní
struktury zástavby. Tuto část území dále
regulujeme z důvodu podpory zástavby
podél ulice Vrchlického, přičemž
předpokládáme užívání podobných
principů i pro navazující území se
stejným nebo podobným stávajícím
charakterem.
Výšková regulace vychází z výšky a
objemu stávajících budov, které jsou i v
nejdelším časovém výhledu určeny k
zachování.

1938 Orientační plán hl.města

1953 Černobílý letecký snímek
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Stávající rytmus ulic navazující na
Plzeňskou ulici se ve většině případů
propisuje až do ulice Vrchlického. Tam,
kde je traktace přerušena rozmělněnou
zástavbou drobných staveb určených k
podnikání, navrhujeme nové tvarování
urbánních bloků vycházející z původní
struktury zástavby. Tuto část území dále
regulujeme z důvodu podpory zástavby
podél ulice Vrchlického, přičemž
předpokládáme užívání podobných
principů i pro navazující území se
stejným nebo podobným stávajícím
charakterem.
Výšková regulace vychází z výšky a
objemu stávajících budov, které jsou i v
nejdelším časovém výhledu určeny k
zachování.

1938 Orientační plán hl.města

1953 Černobílý letecký snímek
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stávající stav návrh

&
 • zpevnění hrany ulice
 • jasně definovaná uliční čára
 • nové vstupy do zelených svahů
 • definované klíčové prostory pro další řešení
 • vizuální zlepšení ulice
 • naplnění kapacity území

 • rozdrobená zástavba na jižní straně
 • neměstská funkční náplň některých domů
 • viditelné morální zastarání
 • nejasná definice ulice
 • špatná pěší prostupnost
 • zapomenutý prostor Pod radnicí
 • převládající dopravní charakter 

Vrchlického ulice
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stav návrh

rozdrobená zástavba na jižní straně

neměstská funkční náplň domu

viditelné morální zastarání

nejasná definice ulice

špatná pěší prostupnost

zapomenutý prostor Pod radnicí

převládající dopravní charakter Vrchlického

zpevnění hrany ulice

jasně definovaná uliční čára

nové vstupy do zelených svahů

definované klíčové prostory pro další řešení

vizuální zlepšení ulice

naplnění kapacity území
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zachované objekty

stromořadí

obchodní parter
stavební čára vnější

regulace

vymezení řešeného území



část II.
Část II. se věnuje území známému pod 
topograficím názvem U Zvonu. Jedná se 
o rušnou zastávku před delším mrtvým 
úsekem, který končí na úrovni Klamovky. 
Právě zde (U Zvonu) končí tzv. magnetis-
mus Anděla. Území leží na morfologicky 
zajímavém místě, kde se láme terén. Pohled 
na východ je završen panoramatem Prahy 
a je vidět na věže kostela sv. Václava na 
náměstí 14. října. Opačnému pohledu 
na západ dominuje věž kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Košířském náměstí. 
Mezipohledem na jih přehlédneme hmotu 
zalesněného svahu. Tyto významné osy je 
třeba zachovat. Abychom podpořili a ukot-
vili osy v prostoru města, navrhujeme vrátit 
na původní pozici dům na svažité proluce 
mezi ulicí Plzeňská a Starokošířská, dříve 
Pivovarská. Protože je však na pozemek 
již zpracovaná dokumentace k územnímu 
rozhodnutí, která významně ohrožuje jižní 
pohledovou osu, je třeba blok domu přede-
finovat.
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stávající obrys budov

příklad maximálního objemu hmoty

příklad patrování

Část II. se věnuje území známému pod
topograficím názvem U Zvonu. Jedná se
rušnou zastávku před dlouhým mrtvým
úsekem až ke Klamovce. Právě zde končí
tzv. magnetismus Anděla. Území leží na
morgologicky zajímavém místě, kde se
láme terén. Pohled na východ je završen
panoramatem Prahy, kde je vidět na věže
kostela sv. Václava na náměstí 14. října.
Opačnému pohledu na západ dominuje
věž kostela sv. Jana Nepomuckého na
Košířském náměstí. Mezipohledem na jih
přehlédneme hmotu zalesněného svahu.
Tyto významné osy je třeba zachovat.
Abychom podpořili a ukotvili osy v
prostoru města, navrhujeme vrátit na
původní pozici dům na svažité proluce
mezi ulicí Plzeňská a Starokošířská, dříve
Pivovarská. Protože už je však na
pozemek zpracovaná dokumentace k
územnímu rozhodnutí, která významě
ohrožuje jižní pohledovou osu, je třeba
blok domu předefinovat.

1920 Výškopisný plán hl.města

1975 Černobílý letecký snímek
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Část II. se věnuje území známému pod
topograficím názvem U Zvonu. Jedná se
rušnou zastávku před dlouhým mrtvým
úsekem až ke Klamovce. Právě zde končí
tzv. magnetismus Anděla. Území leží na
morgologicky zajímavém místě, kde se
láme terén. Pohled na východ je završen
panoramatem Prahy, kde je vidět na věže
kostela sv. Václava na náměstí 14. října.
Opačnému pohledu na západ dominuje
věž kostela sv. Jana Nepomuckého na
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prostoru města, navrhujeme vrátit na
původní pozici dům na svažité proluce
mezi ulicí Plzeňská a Starokošířská, dříve
Pivovarská. Protože už je však na
pozemek zpracovaná dokumentace k
územnímu rozhodnutí, která významě
ohrožuje jižní pohledovou osu, je třeba
blok domu předefinovat.

1920 Výškopisný plán hl.města

1975 Černobílý letecký snímek
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Část II. se věnuje území známému pod
topograficím názvem U Zvonu. Jedná se
rušnou zastávku před dlouhým mrtvým
úsekem až ke Klamovce. Právě zde končí
tzv. magnetismus Anděla. Území leží na
morgologicky zajímavém místě, kde se
láme terén. Pohled na východ je završen
panoramatem Prahy, kde je vidět na věže
kostela sv. Václava na náměstí 14. října.
Opačnému pohledu na západ dominuje
věž kostela sv. Jana Nepomuckého na
Košířském náměstí. Mezipohledem na jih
přehlédneme hmotu zalesněného svahu.
Tyto významné osy je třeba zachovat.
Abychom podpořili a ukotvili osy v
prostoru města, navrhujeme vrátit na
původní pozici dům na svažité proluce
mezi ulicí Plzeňská a Starokošířská, dříve
Pivovarská. Protože už je však na
pozemek zpracovaná dokumentace k
územnímu rozhodnutí, která významě
ohrožuje jižní pohledovou osu, je třeba
blok domu předefinovat.

1920 Výškopisný plán hl.města

1975 Černobílý letecký snímek
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pozemek zpracovaná dokumentace k
územnímu rozhodnutí, která významě
ohrožuje jižní pohledovou osu, je třeba
blok domu předefinovat.
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1975 Černobílý letecký snímek

145 m 130 m 160 m 130 m 230 m 160 m 160 m 140 m 145 m 175 m180 m185 m

160 m140 m

225 m
170 m

315 m

60 m 140 m

170 m140 m

9,
6

15
,0

3,
0

16
,0

5+1

stávající obrys budov

příklad maximálního objemu hmoty

příklad patrování

Část II. se věnuje území známému pod
topograficím názvem U Zvonu. Jedná se
rušnou zastávku před dlouhým mrtvým
úsekem až ke Klamovce. Právě zde končí
tzv. magnetismus Anděla. Území leží na
morgologicky zajímavém místě, kde se
láme terén. Pohled na východ je završen
panoramatem Prahy, kde je vidět na věže
kostela sv. Václava na náměstí 14. října.
Opačnému pohledu na západ dominuje
věž kostela sv. Jana Nepomuckého na
Košířském náměstí. Mezipohledem na jih
přehlédneme hmotu zalesněného svahu.
Tyto významné osy je třeba zachovat.
Abychom podpořili a ukotvili osy v
prostoru města, navrhujeme vrátit na
původní pozici dům na svažité proluce
mezi ulicí Plzeňská a Starokošířská, dříve
Pivovarská. Protože už je však na
pozemek zpracovaná dokumentace k
územnímu rozhodnutí, která významě
ohrožuje jižní pohledovou osu, je třeba
blok domu předefinovat.

1920 Výškopisný plán hl.města

1975 Černobílý letecký snímek



stávající stav návrh

&

 • definice stavebního bloku - 
podpoření ulice

 • zastávky vídeňského typu
 • podpora pěších vazeb
 • vytvoření veřejného prostranství 

s výhledem
 • zpobytnění horní části ulice 

Mahenova

 • nejasná plocha mezi Plzeňskou 
a Starokošířskou

 • nedostatek mobiliáře
 • špatné pěší vazby
 • významné pohledové osy 

k zachování
 • zhoršený nástup k tramvajové 

zastávce

stav návrh

nejasná plocha mezi Plzeňskou a Starokošířskou

nedostatek mobiliáře

špatné pěší vazby

významné pohledové osy k zachování

zhořšený nástup k tramvajové zastávce

definice stavebního bloku - podpoření ulice

zasávky vídeňského typu

podpora pěších vazeb

vytvoření veřejného prostranství s výhledem

zpobytnění horní části ulice Mahenova

 stav &

M 1:2 000

stav

Situace schwartzplan

stávající domy

bourané objekty

&
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 stav &

M 1:2 000

stav

Situace schwartzplan

stávající domy
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&

14,5

126,9

96,9

18,0

40,3

8,
6

61,4

20,5

19,3

21,3

16,3
VRCH 3b
5+1

PLZ 1a
5+1

VRCH 4a

DUS 3b
5+1

VRCH 5a

VRCH 6a

VRCH 1b
park

VRCH 2b
5+1

& návrh

návrh

M 1:2 000
nová cesta ve svazích

jednosměrná silnice

obousměrná silnice

pěší zóna

pobytové schodiště

historická dlažba k zachování

pohledy k zachování

architektonicky ztvárněný VP

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

parkovací místa
katastrální mapa

zachované objekty

průchody a spojky

stromořadí

obchodní parter
stavební čára vnější

vymezení řešeného území

uliční čára

stavební čára vnitřní

stavební čára vnější
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část III.
Poslední část se věnuje oblasti, 
která opouští město tvořeno 
kompaktními bloky a dostává 
se mezi hřbitov a zelenou masu 
neprostupných svahů.

Regulací definujeme jižní hranu 
ulice, která má přenést fungu-
jící městskou strukturu až do 
míst, kde opět existuje. Z Duš-
kovy ulice tvoříme městský 
boulevard s pevnou hranou. 
V nejužší části ulice Duškova 
jsme nuceni v poslední etapě 
obnovit regulační čáru z šede-
sátých let a vytvořit tak prostor 
pro plnohodnotný nástup do 
území s řádným uličním pro-
filem (detail str. 258). V území 
definujeme několik nástupů do 
svahů, přičemž jeden pohledově 
navazuje přímo na osu od kos-
tela na jih (blíže str. 216). Kostel 
čistíme od části historické zdi 
a necháme ho vyniknout na 
pozadí zelených svahů. Přilehlé 
parkoviště je určeno pro kultur-
ní akce, konané na Malostran-
ském hřbitově.
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Poslední část se věnuje
oblasti, která po krátké
chvíli opouští město
tvořeno kompaktními bloky
a dostává se mezi hřbitov a
zelenou masu
neprostupných svahů.
Regulací definujeme jižní
hranu ulice, která má
přenést fungující městskou
strukturu až do míst kde
opět existuje. Z Duškovy
ulice tvoříme městský
boulevard s pevnou
hranou. V nejužší části
ulice Duškova jsme nuceni
v poslední etapě obnovit
regulační čáru z
šedesátých lete a vytvořit
tak prostor pro
plnohodnotný nástup do
území s řádným uličním
profilem (detail str. 258).
V uzemí definujeme několik
nástupů do svahů, přičemž
jeden pohledové přímo
navazuje na osu od kostela
na jih (blíže str. 216) .
Kostel čistíme od části
historické zdi a necháme
ho viniknout na pozadí
zelených svahů. Přilehlé
parkoviště za kostelem je
určeno pro kulturní akce,
konané na Malostranském
hřbitově104 |
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a dostává se mezi hřbitov a
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neprostupných svahů.
Regulací definujeme jižní
hranu ulice, která má
přenést fungující městskou
strukturu až do míst kde
opět existuje. Z Duškovy
ulice tvoříme městský
boulevard s pevnou
hranou. V nejužší části
ulice Duškova jsme nuceni
v poslední etapě obnovit
regulační čáru z
šedesátých lete a vytvořit
tak prostor pro
plnohodnotný nástup do
území s řádným uličním
profilem (detail str. 258).
V uzemí definujeme několik
nástupů do svahů, přičemž
jeden pohledové přímo
navazuje na osu od kostela
na jih (blíže str. 216) .
Kostel čistíme od části
historické zdi a necháme
ho viniknout na pozadí
zelených svahů. Přilehlé
parkoviště za kostelem je
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stávající stav návrh

&

 • rekultivace Husových sadů a odkrytí 
Motolského potoka

 • jasně definovaná uliční čára hranou 
domů

 • nové vstupy do zelených svahů
 • zobousměrnění Duškovy ulice
 • nový předprostor u domu VRCH 4a
 • vizuální zlepšení ulice (stromořadí)
 • naplnění kapacity území
 • nová parkovací stání

 • zanedbaný park Husovy sady
 • množství reziduálních ploch
 • neprostupná zeď na jižní straně
 • naddimenzovaný odbočovací pruh 

do Erbenovy ulice
 • špatná pěší prostupnost
 • nedostatek parkovacích stání
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stav návrh

zanebdaný park Husovy sady

množství reziduálních ploch

neprostupná zeď na jižní straně

naddimenzovaný odbočovací pruh do Erbenovy ulice

špatná pěší prostupnost

nedostatek parkovacích stání

rekultivace parku a odkrytí Motolského potoka

jasně definovaná uliční čára hranami domů

nové vstupy do zelených svahů

zobousměrnění Duškovy ulice

nový veřejný prostor u domu DUS 4a

vizuální zlepšení ulice (stromořadí)

naplnění kapacity území

nová parkovací stání
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bourané objekty
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zachované objekty

stromořadí

obchodní parter
stavební čára vnější

regulace

vymezení řešeného území





KLÍČOVÁ PROSTRANTVÍ

vymezení klíčových prostranství a příklady architektonického řešení
3.2



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sady

vstup do Klamovky

(tržnice) Vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazích

Plzeňská třída

Vrchlického boulevardPod RadnicíKnihovna / vstup do svahů

100m 200m

veřejné prostranství

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

vymezené území

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

klíčová prostranství
Klíčová prostranství jsou 
důležité lokality z hlediska 
veřejného prostotu. V rámci 
studie uvádíme příklady 
architektonického řešení 
a představujeme tím, jak by 
prostředí mohlo vypadat. Každé 
z nich by však v budoucnu 
vyžadovalo samostatné zadání 
a detailnější propracování.

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sady

vstup do Klamovky

(tržnice) Vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazích

Plzeňská třída

Vrchlického boulevardPod RadnicíKnihovna / vstup do svahů

100m 200m

veřejné prostranství

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

vymezené území

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.
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samostatné zadání a detailnější
propracování.
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PŘEDPROSTOR BUĎÁNEK

dělnická osada
Buďánka jsou bývalá dělnická osada, 
nyní ležící na pražském Smíchově 
v okolí ulice U Zámečnice, v oblasti mezi 
usedlostí Kavalírka a přírodní památ-
kou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety 
1800-40 postavili pravděpodobně dělníci 
z blízkého pískovcového lomu.  

Osada měla okolo 20 domků, v nichž 
bydlelo až 300 obyvatel. Jsou vesnickou 
památkovou zónou, která je v tuto chvíli 
v dezolátním stavu, avšak městská část 
Praha 5 společně s občanským sdruže-
ním „Odborníci a občané pro revitalizaci 
památkové zóny Buďánka a okolí“ uza-
vřeli memorandum o potřebě obnovy, 
zachování a trvalé ochrany kulturně 

historické a urbanisticko -architektonické 
hodnoty této památky.

V rámci revitalizace/obnovy památkové 
zóny osada Buďánka vznikne nové kul-
turní, společenské a vzdělávací centrum. 
Navrhovanou revitalizací bude vytvořen 
prostorově a výrazově jednotný, atrak-
tivní městský prostor, který se stane 
cílem vycházek za kulturou, vzděláním 
a měl by sloužit různým volnočasovým 
aktivitám, rekreaci i sportu.

1. zeleň
Místo je chápáno jako relativně (přes blízkost Plzeňské ul.) klidné a mající svůj charakteristický
půvab. Přestože je místo hodnocené jako zarostlé, tak hlasy participantů volaly spíše po kultivaci
a nikoliv vykácení. Jeden z návrhů bylo zřízení komunitních zahrádek, které by funkčně rozvíjely,
diverzifikovaly a doplňovaly případné další funkce místa v případě komplexní renovace prostoru.
V prostoru Buďánek byly reakce participantů na možnost odkrytí potoka veskrze pozitivní.
2. doprava
rozbité chodníky byly kritizovány i v rámci předprostoru lokality Buďánka, kde zároveň byl
tematizován vnímaný problém využívání ulice Nad Zámečnicí jako „zkratky“ pro automobily, což
podle místních obyvatel není adekvátní charakteru ulice.
3. centrum
představují prostor s výrazným potenciálem, který je možný využít jak v návaznosti na Kavalírku, tak
Klamovku. Participanti zmiňovali jak přírodní potenciál (výše zmíněné komunitní zahrady), kulturní
potenciál (kulturní centrum, restaurace, kino, kavárna), tak obchodní potenciál  – místa pro
organizaci lokálních trhů (v souvislosti s kultivací prostoru, chodníku a zeleně).

Okolí zastávky kavalírka je místem, kde se podle obyvatel koncentrují obchody a služby. Jedná se
o místo, které aktuálně představuje „západní centrum“ údolí. Výhodná je skutečnost dostupnosti
z MHD (zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. Kavalírka přitom
disponuje i potenciálem na propojení do zelených ploch (park v ul. Pod Kavalírkou). Kromě toho je
možné uvažovat o lepším propojení s Klamovkou, aby byl využit potenciál duálního centra
s rozdělenou funkčností (dochozí vzdálenost).
4. volný čas a společenský život
Navrhované místo pro vznik kulturního centra byla právě lokalita Buďánek.
5. historie území a nová výstavba
Buďánka představují místa jak se silným historickým nábojem, tak současným potenciálem.
K historii místa patří i snahy o jeho revitalizaci v posledních deseti až dvaceti letech, které byly zatím
neúspěšné. Potenciál místa byl již blíže specifikován v předcházejících kapitolách, nicméně i v tomto

případě participanti kladně hodnotili to, co svými slovy nazývali jako „energie místa“.

Dělnická osada

Prostor sousedící s Plzeňskou ulicí, ve kterém se nacházela dělnická kolonie a v
bezprostřední vzdálenosti se nyní nachází zastávka MHD Kavalírka.

Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající
ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v
oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety
1800-40 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná
pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další.

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla
24 domků[1]). Jsou vesnickou památkovou zónou, která je v tuto chvíli v havarijmím stavu,
avšak městská část Praha 5 společně s občanským sdružením "Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí" uzavřeli memorandum o potřebě obnovy,
zachování a trvalé ochrany kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty této
památky.

V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní,
společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen
prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek
za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.

předprostor BUĎÁNEK

Výstupy participace
1. zeleň
Místo je chápáno jako relativně (přes blízkost Plzeňské ul.) klidné a mající svůj charakteristický
půvab. Přestože je místo hodnocené jako zarostlé, tak hlasy participantů volaly spíše po kultivaci
a nikoliv vykácení. Jeden z návrhů bylo zřízení komunitních zahrádek, které by funkčně rozvíjely,
diverzifikovaly a doplňovaly případné další funkce místa v případě komplexní renovace prostoru.
V prostoru Buďánek byly reakce participantů na možnost odkrytí potoka veskrze pozitivní.
2. doprava
rozbité chodníky byly kritizovány i v rámci předprostoru lokality Buďánka, kde zároveň byl
tematizován vnímaný problém využívání ulice Nad Zámečnicí jako „zkratky“ pro automobily, což
podle místních obyvatel není adekvátní charakteru ulice.
3. centrum
představují prostor s výrazným potenciálem, který je možný využít jak v návaznosti na Kavalírku, tak
Klamovku. Participanti zmiňovali jak přírodní potenciál (výše zmíněné komunitní zahrady), kulturní
potenciál (kulturní centrum, restaurace, kino, kavárna), tak obchodní potenciál  – místa pro
organizaci lokálních trhů (v souvislosti s kultivací prostoru, chodníku a zeleně).

Okolí zastávky kavalírka je místem, kde se podle obyvatel koncentrují obchody a služby. Jedná se
o místo, které aktuálně představuje „západní centrum“ údolí. Výhodná je skutečnost dostupnosti
z MHD (zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. Kavalírka přitom
disponuje i potenciálem na propojení do zelených ploch (park v ul. Pod Kavalírkou). Kromě toho je
možné uvažovat o lepším propojení s Klamovkou, aby byl využit potenciál duálního centra
s rozdělenou funkčností (dochozí vzdálenost).
4. volný čas a společenský život
Navrhované místo pro vznik kulturního centra byla právě lokalita Buďánek.
5. historie území a nová výstavba
Buďánka představují místa jak se silným historickým nábojem, tak současným potenciálem.
K historii místa patří i snahy o jeho revitalizaci v posledních deseti až dvaceti letech, které byly zatím
neúspěšné. Potenciál místa byl již blíže specifikován v předcházejících kapitolách, nicméně i v tomto

případě participanti kladně hodnotili to, co svými slovy nazývali jako „energie místa“.

Dělnická osada

Prostor sousedící s Plzeňskou ulicí, ve kterém se nacházela dělnická kolonie a v
bezprostřední vzdálenosti se nyní nachází zastávka MHD Kavalírka.

Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající
ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v
oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety
1800-40 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná
pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další.

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla
24 domků[1]). Jsou vesnickou památkovou zónou, která je v tuto chvíli v havarijmím stavu,
avšak městská část Praha 5 společně s občanským sdružením "Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí" uzavřeli memorandum o potřebě obnovy,
zachování a trvalé ochrany kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty této
památky.

V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní,
společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen
prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek
za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.

předprostor BUĎÁNEK

Výstupy participace
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1. zeleň
Místo je chápáno jako relativně (přes blízkost Plzeňské ul.) klidné a mající svůj charakteristický
půvab. Přestože je místo hodnocené jako zarostlé, tak hlasy participantů volaly spíše po kultivaci
a nikoliv vykácení. Jeden z návrhů bylo zřízení komunitních zahrádek, které by funkčně rozvíjely,
diverzifikovaly a doplňovaly případné další funkce místa v případě komplexní renovace prostoru.
V prostoru Buďánek byly reakce participantů na možnost odkrytí potoka veskrze pozitivní.
2. doprava
rozbité chodníky byly kritizovány i v rámci předprostoru lokality Buďánka, kde zároveň byl
tematizován vnímaný problém využívání ulice Nad Zámečnicí jako „zkratky“ pro automobily, což
podle místních obyvatel není adekvátní charakteru ulice.
3. centrum
představují prostor s výrazným potenciálem, který je možný využít jak v návaznosti na Kavalírku, tak
Klamovku. Participanti zmiňovali jak přírodní potenciál (výše zmíněné komunitní zahrady), kulturní
potenciál (kulturní centrum, restaurace, kino, kavárna), tak obchodní potenciál  – místa pro
organizaci lokálních trhů (v souvislosti s kultivací prostoru, chodníku a zeleně).

Okolí zastávky kavalírka je místem, kde se podle obyvatel koncentrují obchody a služby. Jedná se
o místo, které aktuálně představuje „západní centrum“ údolí. Výhodná je skutečnost dostupnosti
z MHD (zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. Kavalírka přitom
disponuje i potenciálem na propojení do zelených ploch (park v ul. Pod Kavalírkou). Kromě toho je
možné uvažovat o lepším propojení s Klamovkou, aby byl využit potenciál duálního centra
s rozdělenou funkčností (dochozí vzdálenost).
4. volný čas a společenský život
Navrhované místo pro vznik kulturního centra byla právě lokalita Buďánek.
5. historie území a nová výstavba
Buďánka představují místa jak se silným historickým nábojem, tak současným potenciálem.
K historii místa patří i snahy o jeho revitalizaci v posledních deseti až dvaceti letech, které byly zatím
neúspěšné. Potenciál místa byl již blíže specifikován v předcházejících kapitolách, nicméně i v tomto

případě participanti kladně hodnotili to, co svými slovy nazývali jako „energie místa“.

Dělnická osada

Prostor sousedící s Plzeňskou ulicí, ve kterém se nacházela dělnická kolonie a v
bezprostřední vzdálenosti se nyní nachází zastávka MHD Kavalírka.

Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající
ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v
oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety
1800-40 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná
pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další.

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla
24 domků[1]). Jsou vesnickou památkovou zónou, která je v tuto chvíli v havarijmím stavu,
avšak městská část Praha 5 společně s občanským sdružením "Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí" uzavřeli memorandum o potřebě obnovy,
zachování a trvalé ochrany kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty této
památky.

V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní,
společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen
prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek
za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.

předprostor BUĎÁNEK

Výstupy participace
1. zeleň
Místo je chápáno jako relativně (přes blízkost Plzeňské ul.) klidné a mající svůj charakteristický
půvab. Přestože je místo hodnocené jako zarostlé, tak hlasy participantů volaly spíše po kultivaci
a nikoliv vykácení. Jeden z návrhů bylo zřízení komunitních zahrádek, které by funkčně rozvíjely,
diverzifikovaly a doplňovaly případné další funkce místa v případě komplexní renovace prostoru.
V prostoru Buďánek byly reakce participantů na možnost odkrytí potoka veskrze pozitivní.
2. doprava
rozbité chodníky byly kritizovány i v rámci předprostoru lokality Buďánka, kde zároveň byl
tematizován vnímaný problém využívání ulice Nad Zámečnicí jako „zkratky“ pro automobily, což
podle místních obyvatel není adekvátní charakteru ulice.
3. centrum
představují prostor s výrazným potenciálem, který je možný využít jak v návaznosti na Kavalírku, tak
Klamovku. Participanti zmiňovali jak přírodní potenciál (výše zmíněné komunitní zahrady), kulturní
potenciál (kulturní centrum, restaurace, kino, kavárna), tak obchodní potenciál  – místa pro
organizaci lokálních trhů (v souvislosti s kultivací prostoru, chodníku a zeleně).

Okolí zastávky kavalírka je místem, kde se podle obyvatel koncentrují obchody a služby. Jedná se
o místo, které aktuálně představuje „západní centrum“ údolí. Výhodná je skutečnost dostupnosti
z MHD (zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. Kavalírka přitom
disponuje i potenciálem na propojení do zelených ploch (park v ul. Pod Kavalírkou). Kromě toho je
možné uvažovat o lepším propojení s Klamovkou, aby byl využit potenciál duálního centra
s rozdělenou funkčností (dochozí vzdálenost).
4. volný čas a společenský život
Navrhované místo pro vznik kulturního centra byla právě lokalita Buďánek.
5. historie území a nová výstavba
Buďánka představují místa jak se silným historickým nábojem, tak současným potenciálem.
K historii místa patří i snahy o jeho revitalizaci v posledních deseti až dvaceti letech, které byly zatím
neúspěšné. Potenciál místa byl již blíže specifikován v předcházejících kapitolách, nicméně i v tomto

případě participanti kladně hodnotili to, co svými slovy nazývali jako „energie místa“.

Dělnická osada

Prostor sousedící s Plzeňskou ulicí, ve kterém se nacházela dělnická kolonie a v
bezprostřední vzdálenosti se nyní nachází zastávka MHD Kavalírka.

Buďánka jsou bývalá dělnická osada, nyní ležící na pražském Smíchově v části přiléhající
ke Košířům (a často považované za jejich součást), zejména v okolí ulice U Zámečnice, v
oblasti mezi usedlostí Kavalírka a přírodní památkou Skalka. Na místě vinice ji mezi lety
1800-40 postavili pravděpodobně dělnící z blízkého pískovcového lomu. Bydleli v ní možná
pak i mnozí dělníci Tatry Smíchov, břevnovské cihelny a další.

Osada měla okolo 20 domků, v nichž bydlelo až 300 obyvatel (podle některých údajů měla
24 domků[1]). Jsou vesnickou památkovou zónou, která je v tuto chvíli v havarijmím stavu,
avšak městská část Praha 5 společně s občanským sdružením "Odborníci a občané pro
revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí" uzavřeli memorandum o potřebě obnovy,
zachování a trvalé ochrany kulturně historické a urbanisticko-architektonické hodnoty této
památky.

V rámci revitalizace/obnovy památkové zóny osada Buďánka vznikne nové kulturní,
společenské a vzdělávací centrum Buďánka. Navrhovanou revitalizací bude vytvořen
prostorově a výrazově jednotný, atraktivní městský prostor, který by se stal cílem vycházek
za kulturou, vzděláním a měl by sloužit různým volnočasovým aktivitám, rekreaci i sportu.

předprostor BUĎÁNEK

Výstupy participace



 koncept návrhu

stávající stav
Dominantní pozice dopravy. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

zúžení jízdních pruhů
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

kulturní centrum Buďánka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

odkrytí Motolského potoka
Dominantní pozice dopravy. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

pobytová prostranství
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

stromy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

koncept návrhu

stávající stav důstojný předprostor kulturně komunitní centrum
V současné době prostoru abso-
lutně dominuje doprava. Území 
je velmi špatně příčně prostupné, 
pro pěšáka chaotické. Při severní 
straně probíhá zarostlý neudržo-
vaný pás zeleně. Dělnická kolonie 
je tak skryta za reziduální prostor 
rychlostní komunikace.

Dopravu navrhujeme zpřehlednit.
Narovnáváme ulici U Zámečnice 
a Buďánkám vytváříme důstojný 
předprostor.

Buďánky jsou výjimečným sou-
borem staveb v celopražském 
kontextu. Samotná osada je však 
v současné době jen málo patrná. 
Navrhujeme Buďánky revitalizovat 
a souhlasíme s vytvořením Kultur-
ně komunitního centra pro místní 
i přespolní. Budovy by se měly ob-
novit v původních stopách.
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 koncept návrhu

stávající stav
Dominantní pozice dopravy. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

zúžení jízdních pruhů
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

kulturní centrum Buďánka
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

odkrytí Motolského potoka
Dominantní pozice dopravy. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula
sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien.
Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

pobytová prostranství
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

stromy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

Motolský potok pobytová prostranství stromy
Pod územím probíhá zatrubněný 
Motolský potok. Navrhujeme ho 
otevřít a vytvořením lineárního 
zeleného prostranství v jeho okolí 
oddělujeme Plzeňskou ulici od kul-
turního centra.

Pro dobré fungování centra je dů-
ležité území zpříjemnit i pro pěší 
- navrhujeme tedy jasné přechody 
přes Plzeňskou ulici. Přidáváme 
nové pobytové prvky, které pro-
středí oživí - komunitní zahrádky, 
kamenné schodiště v prostoru ná-
městí, sezení ve svahu u potoka.

Podél Plzeňské přidáváme stromo-
řadí, které ulici opticky oddělí. Dal-
ší stromy, které prostředí vizuálně 
zpříjemní a pomohou místním kli-
matickým podmínkám se objevují 
i u potoka a ve svahu.
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 stávající stav & & návrh
stávající stav &

bývalá dělnická kolonie
v dnešní době málo patrná, bez využití

naddimenzované asfaltové plochy

zarostlý, neudržovaný pás zeleně

dominantní pozice dopravy

chybějící přechod

špatná příčná prostupnost
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 stávající stav & & návrh
& návrh

kulturně komunitní centrum Buďánka

komunitní zahrádky

sezení u potoka

pobytové schodiště

důstojný předprostor kulturní instituce
menší náměstí pro trhy, setkání různého druhu atd.

zřepřehlednění dopravní situace
(konkrétní řešení viz kapitola doprava)

odkrytý Motolský potok

doplněný přechod
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stávající stav návrh

&

 • Buďánka jako kulturně -společenské 
a vzdělávací centrum

 • odkrytý Motolský potok + 
revitalizace jeho okolí

 • komunitní zahrádky
 • místo pro trhy
 • kompletní zpřehlednění křižovatky 

Plzeňská X Nad Zámečnicí
 • zlepšení přecházení ulice
 • revitalizace povrchů

 • historicky významná dělnická osada 
Buďánka (málo patrná, bez využití) 
 

 • dominantní pozice dopravy
 • zarostlé neudržované plochy zeleně
 • naddimenzované asfaltové plochy
 • špatná příčná prostupnost
 • zatrubněný Motolský potok

+

-
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& návrh

&

Návrh

● Buďánka jako kulturně- společenské a vzdělávací centrum

● odkrytý Motolský potok + revitalizace jeho okolí

● komunitní zahrádky

● místo pro trhy

● kompletní zpřehlednění křižovatky Plzeňská X Nad Zámečnicí

● zlepšení přecházení ulice

● revitalizace povrchů

stávající stav

● Buďánka jako kulturně- společenské a vzdělávací centrum

● odkrytý Motolský potok + revitalizace jeho okolí

● komunitní zahrádky

● místo pro trhy

● kompletní zpřehlednění křižovatky Plzeňská X Nad Zámečnicí

● zlepšení přecházení ulice

● revitalizace povrchů

  návrh



živý parter s možností 
umístění předzahrádek
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revitalizace Buďánek
kulturně komunitní centrum

odkrytý Motolský potok
navrhujeme přírodní pás - důstojný 
předprostor Buďánek

komunitní zahrádky

Alej stromů odděluje 
prostor potoka od rušné 
komunikace Plzeňské
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KOŠÍŘSKÉ NÁMĚSTÍ



Náměstí se školou a kostelem

Košířské náměstí vzniklo pod svým dnešním názvem v roce 1931. V té době
jeho dominantou byla tramvajová smyčka Zámečnice, zprovozněná v roce 1930
a budova školy postavená v letech 1924 - 1926. Tramvajová smyčka, náměstí,
okolní bytová zástavba a škola vznikaly postupně v rámci zástavby Košíř po
jejich připojení k Praze v roce 1922. Mezi válkami v letech 1940-1942 byl v rohu
nad náměstím postaven funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého.

Náměstí je po své západní a východní straně obklopeno činžovními domy.
Severní hranici vymezuje frekventovaná Plzeňská ulice. Od jihu se z návrší k
náměstí obrací levým bokem kostel sv. Jana Nepomuckého a budova Základní
školy Nepomucká. V prudkém svahu pod školou se nachází neupravené porosty
keřů a stromů, na který navazuje mírně svažitá centrální plocha náměstí
(původně plocha tramvajové smyčky), která  je upravena jako park, je však jen
minimálně udržována. Pod náměstím vede zatrubněný Motolský potok.

Košířské náměstí

3. centrum
Košířské náměstí není vnímáno jako aktuální, ani jako potenciální centrum Motolského údolí.
Pro obyvatele stále představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na žádnou ze
stanic hromadné dopravy. Jeho potenciál by bylo možné zvýšit v případě propojení severo-
jižní strany údolí (návaznost na Skalku), nicméně přidání přechodu
by mohlo snížit plynulost dopravy.

Výstupy participace

Košířské náměstí zdroj:

KOŠÍŘSKÉ NÁMĚSTÍ

náměstí se školou a kostelem
Košířské náměstí vzniklo pod svým 
dnešním názvem v roce 1931. V té 
době jeho dominantou byla tramvajo-
vá smyčka Zámečnice, zprovozněná 
v roce 1930 a budova školy postavená 
v letech 1924 – 1926. Tramvajová 
smyčka, náměstí, okolní bytová 
zástavba a škola vznikaly postupně 
v rámci zástavby Košíř po jejich připo-
jení k Praze v roce 1922. Mezi válkami 
v letech 1940-1942 byl v rohu nad 
náměstím postaven funkcionalistický 
kostel sv. Jana Nepomuckého.

Náměstí je po své západní a východní 
straně obklopeno činžovními domy. 
Severní hranici vymezuje frekventova-

ná Plzeňská ulice. Od jihu se z návrší 
k náměstí obrací levým bokem kostel 
sv. Jana Nepomuckého a budova 
Základní školy Nepomucká. V prudkém 
svahu pod školou se nachází neu-
pravené porosty keřů a stromů, na 
který navazuje mírně svažitá centrální 
plocha náměstí (původně plocha tram-
vajové smyčky), která je upravena jako 
park, je však jen minimálně udržová-
na. Pod náměstím vede zatrubněný 
Motolský potok.

Náměstí se školou a kostelem

Košířské náměstí vzniklo pod svým dnešním názvem v roce 1931. V té době
jeho dominantou byla tramvajová smyčka Zámečnice, zprovozněná v roce 1930
a budova školy postavená v letech 1924 - 1926. Tramvajová smyčka, náměstí,
okolní bytová zástavba a škola vznikaly postupně v rámci zástavby Košíř po
jejich připojení k Praze v roce 1922. Mezi válkami v letech 1940-1942 byl v rohu
nad náměstím postaven funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého.

Náměstí je po své západní a východní straně obklopeno činžovními domy.
Severní hranici vymezuje frekventovaná Plzeňská ulice. Od jihu se z návrší k
náměstí obrací levým bokem kostel sv. Jana Nepomuckého a budova Základní
školy Nepomucká. V prudkém svahu pod školou se nachází neupravené porosty
keřů a stromů, na který navazuje mírně svažitá centrální plocha náměstí
(původně plocha tramvajové smyčky), která  je upravena jako park, je však jen
minimálně udržována. Pod náměstím vede zatrubněný Motolský potok.

Košířské náměstí

3. centrum
Košířské náměstí není vnímáno jako aktuální, ani jako potenciální centrum Motolského údolí.
Pro obyvatele stále představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na žádnou ze
stanic hromadné dopravy. Jeho potenciál by bylo možné zvýšit v případě propojení severo-
jižní strany údolí (návaznost na Skalku), nicméně přidání přechodu
by mohlo snížit plynulost dopravy.

Výstupy participace

Košířské náměstí zdroj:
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Náměstí se školou a kostelem

Košířské náměstí vzniklo pod svým dnešním názvem v roce 1931. V té době
jeho dominantou byla tramvajová smyčka Zámečnice, zprovozněná v roce 1930
a budova školy postavená v letech 1924 - 1926. Tramvajová smyčka, náměstí,
okolní bytová zástavba a škola vznikaly postupně v rámci zástavby Košíř po
jejich připojení k Praze v roce 1922. Mezi válkami v letech 1940-1942 byl v rohu
nad náměstím postaven funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého.

Náměstí je po své západní a východní straně obklopeno činžovními domy.
Severní hranici vymezuje frekventovaná Plzeňská ulice. Od jihu se z návrší k
náměstí obrací levým bokem kostel sv. Jana Nepomuckého a budova Základní
školy Nepomucká. V prudkém svahu pod školou se nachází neupravené porosty
keřů a stromů, na který navazuje mírně svažitá centrální plocha náměstí
(původně plocha tramvajové smyčky), která  je upravena jako park, je však jen
minimálně udržována. Pod náměstím vede zatrubněný Motolský potok.

Košířské náměstí

3. centrum
Košířské náměstí není vnímáno jako aktuální, ani jako potenciální centrum Motolského údolí.
Pro obyvatele stále představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na žádnou ze
stanic hromadné dopravy. Jeho potenciál by bylo možné zvýšit v případě propojení severo-
jižní strany údolí (návaznost na Skalku), nicméně přidání přechodu
by mohlo snížit plynulost dopravy.

Výstupy participace

Košířské náměstí zdroj:

Náměstí se školou a kostelem

Košířské náměstí vzniklo pod svým dnešním názvem v roce 1931. V té době
jeho dominantou byla tramvajová smyčka Zámečnice, zprovozněná v roce 1930
a budova školy postavená v letech 1924 - 1926. Tramvajová smyčka, náměstí,
okolní bytová zástavba a škola vznikaly postupně v rámci zástavby Košíř po
jejich připojení k Praze v roce 1922. Mezi válkami v letech 1940-1942 byl v rohu
nad náměstím postaven funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého.

Náměstí je po své západní a východní straně obklopeno činžovními domy.
Severní hranici vymezuje frekventovaná Plzeňská ulice. Od jihu se z návrší k
náměstí obrací levým bokem kostel sv. Jana Nepomuckého a budova Základní
školy Nepomucká. V prudkém svahu pod školou se nachází neupravené porosty
keřů a stromů, na který navazuje mírně svažitá centrální plocha náměstí
(původně plocha tramvajové smyčky), která  je upravena jako park, je však jen
minimálně udržována. Pod náměstím vede zatrubněný Motolský potok.

Košířské náměstí

3. centrum
Košířské náměstí není vnímáno jako aktuální, ani jako potenciální centrum Motolského údolí.
Pro obyvatele stále představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na žádnou ze
stanic hromadné dopravy. Jeho potenciál by bylo možné zvýšit v případě propojení severo-
jižní strany údolí (návaznost na Skalku), nicméně přidání přechodu
by mohlo snížit plynulost dopravy.

Výstupy participace

Košířské náměstí zdroj:



stávající stav návrh

&

 • otevření koryta Motolského 
potoka – svahy využít jako pochozí 
a sedací schody s umístěním 
solitérních drobnějších stromů

 • dole u potoka vzniká přehledné, 
klidné, bezpečné místo, izolované 
pocitově od okolní dopravy

 • propojení školy a náměstí – omezit 
dopravu před školou, svah využít 
jako sedací a pochozí schody 
s několika většími stromy

 • omezení dopravy ve spodní části, 
upřednostnění chodce

 • plocha pod sedacími schody bude 
nad opěrnou zdí otevření Motolského 
potoka zakončena pergolou, která 
může být využita jako venkovní 
výstavní prostor pro školu, jako 
jeviště a schody jako hlediště pro 
divadelní nebo hudební produkce 
školy, plocha může fungovat jako 
shromažďovací místo

 • pergola nad druhou opěrnou zdí se 
zatravněnou dlažbou a lavičkami, 
na kterou bude navazovat travnatá 
plocha s výsadbou velkých 
stromů, oddělující náměstí 
a frekventovanou Plzeňskou ulici

 • otevřený městský prostor v předpolí 
základní školy

 • nefunkční náměstí, plocha zbylá po 
tramvajové smyčce

 • nevyužitý potenciál – návaznost na 
školu a kostel

 • nedostatečná údržba náměstí 
i parkové plochy

 • chybějící možnost přechodu přes 
Plzeňskou ulici 
zatrubněný Motolský potok

 • velmi využívaná silnice před školou 
oddělující náměstí a kostel

 • zarostlý nevyužívaný svah vizuálně 
i provozně oddělující náměstí od 
školy

-

+
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&

Návrh

● otevření koryta Motolského potoka - svahy využít jako pochozí a sedací

schody s umístěním solitérních drobnějších stromů
● dole u potoka vzniká přehledné, klidné, bezpečné místo, izolované pocitově

od okolní dopravy
● propojit školu a náměstí - omezit dopravu před školou, svah využít jako

sedací a pochozí schody s několika většími stromy
● omezit ve spodní části dopravu, upřednostnit chodce
● zatrubněný Motolský potok
● plocha pod sedacími schody bude nad opěrnou zdí otevření Motolského

potoka zakončena pergolou, která může být využita jako venkovní výstavní
prostor pro školu, jako jeviště a schody jako hlediště pro divadelní nebo
hudební produkce školy, plocha může fungovat jako shromažďovací místo

● pergola nad druhou opěrnou zdí se zatravněnou dlažbou a lavičkami, na
kterou bude navazovat travnatá plocha s rastrem velkých stromů,
oddělující náměstí a frekventovanou Plzeňskou ulici

Stávající stav

● nefunkční náměstí, plocha zbylá po tramvajové smyčce
● nevyužitý potenciál  - návaznost na školu a kostel
● nedostatečná údržba náměstí i parkové plochy
● chybějící možnost přechodu přes Plzeňskou ulici
● zatrubněný Motolský potok
● hodně využívaná silnice před školou oddělující náměstí a kostel
● zarostlý nevyužívaný svah vizuálně i provozně oddělující náměstí od školy

& návrh  návrhstávající stav &

m 1: 1000

A
A

BB

zatravněné těleso tramvaje

část otevřeného koryta Motolského 
potoka v travnaté ploše
snížená proti okolí cca o 4 m, 
omezený hluk z Plzeňské

pergola s lavičkami - možnost využití 
pro školu jako venkovní výstavní prostor 

nebo jeviště

zpevněná pochozí plocha, pouze občas 
pojížděná (požárníci, popeláři atp.)

zpevněná pochozí plocha, pouze občas pojížděná,
vyžití - jeviště, drobné herní prvky a prvky pro sezení

pobytový trávník se stromy

nový přechod

pobytové a pochozí schody
k otevřenému Motolskému potoku

pobytové a pochozí schody ke škole
možné využít také jako hlediště pro divadelní představení

nebo hudební produkce a větší akce školy

obytná ulice - omezené pojíždění aut, bezpečnost
dětí, návaznost na pobytové schody a náměstí

základní škola



pobytové a pochozí 
schody ke škole

obytná ulice
zvýšený povrch na úroveň 
chodníku - omezené pojíždění 
aut, návaznost na pobytové 
schody a náměstí

řez A -A
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stromy v travnatém pásu
oddělují rušnou ulici
od náměstí

pergola s lavičkami
možnost využití pro školu

| 133



pergola se zatravněnou 
dlažbou a lavičkami

řez B -B
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stěna sníženého potoka
oživená popínavou zelení

pobytové a pochozí 
schody
k otevřenému Motolskému 
potoku
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PARK KAVALÍRKA



Park s příběhem

Pozemky, na kterých se dnes nachází park Pod Kavalírkou, náležely k usedlosti
Kavalírka. Jedná se o část dnes zalesněných svahů a rovnou plochu parku pod
svahem, kde bývaly pravděpodobně pastviny v okolí otevřeného koryta
Motolského potoka. S rozšiřováním zástavby Košíř byla od začátku 20.století
plocha využívána spíše jako parková. V roce 1919 sem dal přenést Antonín Fencl
starý výstavní pavilon spolku Mánes, původně vybudovaný pro Rodinovu
výstavu, aby jej přetvořil na filmový ateliér společnosti Praga film. Pavilon jako
filmový atelier s různými majiteli fungoval do října 1929, kdy vyhořel. Na
Kavalírce byl v roce 1919 založen optickomechanický závod Srb a Štys. Za války
byl využíván pro armádní účely - toto období připomíná "zapomenutý" minibunkr
ve svahu Kavalírky, prefabrikovaný pozorovací zvon lidově zvaný
"Einmannbunker". Po válce byl závod zabaven a přejmenován na Meopta.

Dnes zůstala zachována přestavěná budova usedlosti Kavalírka. Na místě
pavilonu i závodu Srb a Štys jsou postaveny nové bytové domy. Jako upomínka
na příběhy, které se na Kavalírce odehrály, zůstala jen trafostanice, původně
přistavěná k filmovým atelierům a již zmiňovaný einmannbunker.

Park Kavalírka

Park zdroj:

1. ZELEŇ
Místní obyvatelé zmiňovali nižší vnímanou atraktivitu lokality z hlediska subjektivní
zanedbanosti parku a hřišť, zastavění prostoru novou zástavbou bylo také vnímáno negativně.
Na druhou stranu se ukazuje, že participanti vnímali i potenciál lokality plynoucí z blízkosti k
zastávce Kavalírka (občanská vybavenost – dopravní i služby a obchody) a blízkost k parku
Klamovka. Z hlediska užívání parku se jedná i o prostor „průchozí“ pro studenty/ky Gymnázia
a tudíž by bylo chybou vyloučit lokalitu ze seznamu potenciálně „kultivovatelných“ zelených
ploch a míst.

Výstupy participace

park s příběhem
Pozemky, na kterých se dnes nachází 
park Pod Kavalírkou náležely k usedlosti 
Dolní Kavalírka. Jedná se o část dnes 
zalesněných svahů a rovnou plochu 
parku pod svahem, kde bývaly pravdě-
podobně pastviny v okolí otevřeného 
koryta Motolského potoka. S rozšiřo-
váním zástavby Košíř byla od začátku 
20.století plocha využívána spíše jako 
parková. V roce 1919 sem dal přenést 
Antonín Fencl Kotěrův výstavní pavilon 
spolku Mánes, původně vybudovaný 
pro Rodinovu výstavu, aby jej přetvořil 
na filmový ateliér společnosti Praga 
film. Pavilon jako filmový atelier s růz-
nými majiteli fungoval do října 1929, 
kdy vyhořel. Na Kavalírce byl v roce 

1919 založen optickomechanický závod 
Srb a Štys. Za války byl využíván pro 
armádní účely - toto období připomíná 
„zapomenutý“ minibunkr ve svahu 
Kavalírky, prefabrikovaný betonový 
pozorovací zvon lidově zvaný „Einmann-
bunker“. Po válce byl závod zabaven 
a přejmenován na Meopta.

Dnes zůstala zachována přestavěná 
budova usedlosti Kavalírka. Na místě pa-
vilonu i závodu Srb a Štys jsou postave-
ny nové bytové domy. Jako upomínka na 
příběhy, které se na Kavalírce odehrály, 
zůstala jen trafostanice, původně 
přistavěná k filmovým atelierům a již 
zmiňovaný Einmannbunker.

PARK KAVALÍRKA
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Park s příběhem

Pozemky, na kterých se dnes nachází park Pod Kavalírkou, náležely k usedlosti
Kavalírka. Jedná se o část dnes zalesněných svahů a rovnou plochu parku pod
svahem, kde bývaly pravděpodobně pastviny v okolí otevřeného koryta
Motolského potoka. S rozšiřováním zástavby Košíř byla od začátku 20.století
plocha využívána spíše jako parková. V roce 1919 sem dal přenést Antonín Fencl
starý výstavní pavilon spolku Mánes, původně vybudovaný pro Rodinovu
výstavu, aby jej přetvořil na filmový ateliér společnosti Praga film. Pavilon jako
filmový atelier s různými majiteli fungoval do října 1929, kdy vyhořel. Na
Kavalírce byl v roce 1919 založen optickomechanický závod Srb a Štys. Za války
byl využíván pro armádní účely - toto období připomíná "zapomenutý" minibunkr
ve svahu Kavalírky, prefabrikovaný pozorovací zvon lidově zvaný
"Einmannbunker". Po válce byl závod zabaven a přejmenován na Meopta.

Dnes zůstala zachována přestavěná budova usedlosti Kavalírka. Na místě
pavilonu i závodu Srb a Štys jsou postaveny nové bytové domy. Jako upomínka
na příběhy, které se na Kavalírce odehrály, zůstala jen trafostanice, původně
přistavěná k filmovým atelierům a již zmiňovaný einmannbunker.

Park Kavalírka

Park zdroj:

1. zeleň
Místní obyvatelé zmiňovali nižší vnímanou atraktivitu lokality z hlediska subjektivní
zanedbanosti parku a hřišť, zastavění prostoru novou zástavbou bylo také vnímáno negativně.
Na druhou stranu se ukazuje, že participanti vnímali i potenciál lokality plynoucí z blízkosti
k zastávce Kavalírka (občanská vybavenost – dopravní i služby a obchody) a blízkost k parku
Klamovka. Z hlediska užívání parku se jedná i o prostor „průchozí“ pro studenty/ky Gymnázia
a tudíž by bylo chybou vyloučit lokalitu ze seznamu potenciálně „kultivovatelných“ zelených
ploch a míst.

Výstupy participace



stávající stav návrh

&

 • doplnění cest ve svazích a jejich nové 
založení a zpevnění

 • řešení odvodnění cest ve svazích
 • zachování většiny porostů stromů
 • navržení funkční cestní sítě
 • pobytová louka s altánem
 • psí louka
 • centrální cesta parkem s altánem 

rozšířená pro možnost shromažďování
 • sportovní hřiště
 • dětské hřiště
 • travnatá louka s altánem k dětskému 

hřišti
 • přírodní dětské hřiště ve svahu

 • kvalitní porosty stromů 
 • využívané svahy a cesty ve svazích 

 

 • špatný stav cest ve svahu, neřešené 
odvodnění silnice nad svahem

 • nefunkční asfaltové sportovní hřiště
 • neudržovaný a nedostatečný 

mobiliář
 • nedostatečná cestní síť
 • „ztracený“ minibunkr ve svahu pod 

Kavalírkou

+

-
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● subcentrum

Stávající stav

● historicky

popis stávajícího

stavu - hlavních

problému

popis návrhu

& návrh



&
Návrh

● subcentrum

Stávající stav

● historicky

popis stávajícího

stavu - hlavních

problému

popis návrhu

& návrh  návrh  návrhstávající stav &

m 1: 1000

altán pro hřiště

nová propojení

multifunkční hřiště

zvýšený práh - vstupní prostor parkulouka s altánem, místo pro setkávání

einmann bunkr

psí louka

přírodní dětské hřiště ve svahu

dětské hřiště



cesty ve svahu
nově zpevněné a odvodněné

přírodní hřiště ve svahu
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sportovní víceúčelové hřiště
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VOZOVNA KOŠÍŘE



Tramvajová/ trolejbusová vozovna

Původní provizorní tramvajová vozovna Hlaváčkovy elektrické dráhy na
Klamovce přestala, po odkoupení tratě Elektrickými podniky a jejím zapojení do
systému pražských elektrických drah, provozně vyhovovat a Elektrické podniky
se proto rozhodly urychleně vystavět vozovnu novou. Využily k tomu pozemku,
který pro vozovnu zakoupily společně s tramvajovou tratí na tzv. Malé Klamovce.
Traťový úsek k vozovně byl dokončen 11. září 1902 a nová vozovna začala
sloužit svému účelu 1. října téhož roku.

Vozona měla tři lodě po 5 kolejích a byla určena pro 45 vozů. Z pravidelného
provozu byla vyřazena v roce 1937 po zahájení provozu vozovny Motol. Od
kolejové sítě byla ale odpojena až v roce 1939. Odstavné lodě byly následně
pronajímány, od roku 1947 sloužily dvě lodě k odstavování vraků tramvajových
vozidel. V roce 1949 bylo sedm kolejí vozovny opět napojeno na síť. 1. července
1958 zahájily v areálu vozovny činnost dílny těžké údržby trolejbusů, které tu
zůstaly až do ukončení provozu trolejbusů v Praze 16. října 1972.

Vlastní odstavné lodě vozovny dodnes fyzicky existují a slouží jako   učňovské
středisko , opravují se zde automobily.

zdroj: http://www.prazsketramvaje.cz/

vozovna Košíře

5. HISTORIE ÚZEMÍ A NOVÁ VÝSTAVBA
Vozovna v současnosti slouží jako zázemí (dílny) pro Střední průmyslovou školu dopravní.
Nebyla ve výpovědích tematizována příliš často. Přesto byla Vozovna vnímána jako historicky
cenná a má tudíž mají potenciál na využití.

Výstupy participace

Vozovna Košíře ve 20. letech 20. století zdroj: http://www.prazsketramvaje.cz/

VOZOVNA KOŠÍŘE

tramvajová/ trolejbusová vozovna
Původní provizorní tramvajová vo-
zovna Hlaváčkovy elektrické dráhy na 
Klamovce přestala, po odkoupení tratě 
Elektrickými podniky a jejím zapojení do 
systému pražských elektrických drah, 
provozně vyhovovat a Elektrické podni-
ky se proto rozhodly urychleně vystavět 
vozovnu novou. Využily k tomu pozem-
ku, který pro vozovnu zakoupily spo-
lečně s tramvajovou tratí na tzv. Malé 
Klamovce. Traťový úsek k vozovně byl 
dokončen 11. září 1902 a nová vozovna 
začala sloužit svému účelu 1. října téhož 
roku.

Vozona měla tři lodě po 5 kolejích a byla 
určena pro 45 vozů. Z pravidelného 

provozu byla vyřazena v roce 1937 po 
zahájení provozu vozovny Motol.
Od kolejové sítě byla ale odpojena 
až v roce 1939. Odstavné lodě byly 
následně pronajímány, od roku 1947 
sloužily dvě lodě k odstavování vraků 
tramvajových vozidel. V roce 1949 
bylo sedm kolejí vozovny opět napo-
jeno na síť. 1. července 1958 zahájily 
v areálu vozovny činnost dílny těžké 
údržby trolejbusů, které tu zůstaly až 
do ukončení provozu trolejbusů v Praze 
16. října 1972.

Vlastní odstavné lodě vozovny dodnes 
fyzicky existují a slouží jako učňovské 
středisko, opravují se zde automobily.
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Tramvajová/ trolejbusová vozovna

Původní provizorní tramvajová vozovna Hlaváčkovy elektrické dráhy na
Klamovce přestala, po odkoupení tratě Elektrickými podniky a jejím zapojení do
systému pražských elektrických drah, provozně vyhovovat a Elektrické podniky
se proto rozhodly urychleně vystavět vozovnu novou. Využily k tomu pozemku,
který pro vozovnu zakoupily společně s tramvajovou tratí na tzv. Malé Klamovce.
Traťový úsek k vozovně byl dokončen 11. září 1902 a nová vozovna začala
sloužit svému účelu 1. října téhož roku.

Vozona měla tři lodě po 5 kolejích a byla určena pro 45 vozů. Z pravidelného
provozu byla vyřazena v roce 1937 po zahájení provozu vozovny Motol. Od
kolejové sítě byla ale odpojena až v roce 1939. Odstavné lodě byly následně
pronajímány, od roku 1947 sloužily dvě lodě k odstavování vraků tramvajových
vozidel. V roce 1949 bylo sedm kolejí vozovny opět napojeno na síť. 1. července
1958 zahájily v areálu vozovny činnost dílny těžké údržby trolejbusů, které tu
zůstaly až do ukončení provozu trolejbusů v Praze 16. října 1972.

Vlastní odstavné lodě vozovny dodnes fyzicky existují a slouží jako   učňovské
středisko , opravují se zde automobily.

zdroj: http://www.prazsketramvaje.cz/

vozovna Košíře

5. historie území a nová výstavba
Vozovna v současnosti slouží jako zázemí (dílny) pro Střední průmyslovou školu dopravní.
Nebyla ve výpovědích tematizována příliš často. Přesto byla Vozovna vnímána jako historicky
cenná a má tudíž mají potenciál na využití.

Výstupy participace

Vozovna Košíře ve 20. letech 20. století zdroj: http://www.prazsketramvaje.cz/



 koncept návrhu

stávající stav
zanedbaná historická budova Vozovny Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris
metus.

očištění od nánosů, rekonstrukce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

špalíček na náměstí
Sjednocení povrchu Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

propojení parků
pobytové schodiště do klamovky Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel
sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

zastávka tramvaje + mobiliář
(k zastávce potřeba říci v které fázi) Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel
sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

stromy / přírodní prvky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

Klamovka

Šalamounka

Kavalírka

koncept návrhu

stávající stav rekonstrukce - tržnice špalíček na náměstí
Ústředním bodem tohoto prosto-
ru je jednoznačně bývalá budova 
Vozovny Košíře, která je v souča-
né době využívána jako odborné 
pracoviště střední školy dopravní. 
Historický objekt je nyní skryrt 
za nánosy různých dob a ze všech 
stran je navíc obklopen dopravou. 
Okolní veřejné prostory nejsou 
udržované a celé prostředí působí 
velmi zanedbaně.

Budovu navrhujeme očistit od 
nánosů, zrekonstruovat a dodat 
vozovně novou funkci - tržnici. 
Okolí postrádá vybavenost a stará 
vozovna je pro tuto funkci ideální. 
K objektu přistavujeme trakt za-
střešení, který vytvoří venkovní 
kryté prostranství. Budova se díky 
nové funkci stane atraktivní pro 
místní i jiné obyvatele Prahy a oživí 
tak své okolí.

Dále sjednocujeme povrch v okolí 
vozovny a přeměňujeme ji ve špalí-
ček na reprezentativním náměstí. 
Mohou se zde konat trhy, koncer-
ty, oslavy města a tak dále, venku 
i pod střechou. Takovýto reprezen-
tativní prostor Košířům v součas-
né době chybí.
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 koncept návrhu

stávající stav
zanedbaná historická budova Vozovny Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis,
facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris
metus.

očištění od nánosů, rekonstrukce
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

špalíček na náměstí
Sjednocení povrchu Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur ligula sapien,
pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.

propojení parků
pobytové schodiště do klamovky Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel
sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

zastávka tramvaje + mobiliář
(k zastávce potřeba říci v které fázi) Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel
sapien. Etiam egestas wisi a erat. Mauris metus.

stromy / přírodní prvky
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam egestas wisi a erat.
Mauris metus.

Klamovka

Šalamounka

Kavalírka

propojení parků zastávky MHD + vstup do pošty stromy, výtvarné prvky, mobiliář
V okolí vozovny se setkávají tři 
velké zelené plochy - Klamovka, 
Šalamouna a Kavalírka. Tyto plo-
chy navrhujeme propojit - vytvo-
řit příjemnou cestu přes náměstí 
a definovat nový vstup do parku 
Klamovka. Doplňujeme jej poby-
tovým schodištěm s výhledem na 
vozovnu.
(Pozn.: Území, na který vstup lokali-
zujeme, je prolukou. Pozemek je nyní 
v soukromém vlastnictví, navrhujeme, 
aby je město odkoupilo či vyměnilo.)

Na náměstí vracíme tramvajovou 
zastávku Demartinka. Dnes zde 
chybí hlavně z kvůli přístupu k cel-
koměstsky významné celní poště, 
která zde sídlí. Budovu poštu na-
vrhujeme rekonstruovat a umístit 
hlavní vstup z náměstí. Do prosto-
ru náměstí také přesouváme auto-
busouvou zastávku. Přítomnost 
MHD podpoří nové centum Košíř.

Na náměstí umisťujeme stromy, 
mobiliář a výtvarné prvky, které 
do reprezentativního prostředí 
města patří a patřičně ho kultivují.
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stávající stav &

proluka

zarostlý, neudržovaný parčík

zvýšené tramvajové těleso

nánosy budov z různých období - zástavbový balast

historická budova Vozovny Košíře



 stávající stav & & návrh
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& návrh

vstup do Klamovky s pobytovým 
schodištěm

návrat tramvajové zastávky

hlavní vstup do celní pošty

tržnice „vozovna Košíře“

reprezentativní náměstí města Košíře

propojení parků

zklidněná komunikace
(konkrétní řešení viz kapitola doprava) 

parkování pod stromy

parkování v ulici

parkování v ulici



stávající stav návrh

&

 • subcentrum
 • tržinice ve vozovně - nové důstojné 

využití budovy
 • vozovna jako špalíček na náměstí
 • propojení 3 zelených prvků - 

Kavalírka, Šalamounka, Klamovka
 • nový vstup do Klamovky otevírající 

se k vozovně pobytovým schodištěm
 • vznik tramvajové zastávky u pošty
 • rekonstrukce celní pošty a umístění 

vstupu z náměstí
 • zlepšení přecházení ulice
 • revitalizace povrchů

 • historicky cenná budova vozovny, 
dnes využívaná jako dílny střední 
škola dopravní

 • místo, kde se setkávají tři 
důležité zelené plochy: Kavalírka, 
Šalamounka, Klamovka - absence 
propojení těchto ploch

 • důležité křížení historických cest 
 

 • budova schovaná pod nánosy 
přidružených konstrukcí, obklopena 
dopravou

 • neudržovaný parčík v sousedství
 • celkový dojem zanedbanosti
 • nejasně definované vstupy parků
 • absence tramvajové zastávky 

u celoměstsky významné celní pošty 

+

-
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  návrh
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Návrh

● subcentrum
● vozovna jako špalíček na náměstí - využití vozovny?
● propojení 3 zelených prvků - Kavalírka, Šalamounka, Klamovka
● nový vstup do Klamovky otevírající se k vozovně
● vznik tramvajové zastávky u pošty
● zlepšení přecházení ulice
● revitalizace povrchů

Stávající stav

● historicky cenná budova
● důležité křížení historických cest
● místo, kde se setkávájí tři důležité zelené plochy: Kavalírka, Šalamounka, Klamovka,
● absence propojení těchto ploch, nejasně definované vstupy

● absence zastávky u celoměstsky významné celní pošty

& návrhstávající stav &

m 1: 1000

  návrh



MASO sýry ovoce pečivo ryby víno

tržnice Vozovna Košíře
rekonstrukce historického objektu

nové objekty definují hranu náměstí
(návrh viz kapitola regulace)

obousměrný provoz ve Vrchlického
(návrh viz kapitola doprava)

umění ve veřejném prostoru

(https://vizkultura.hr/wpcontent/uploads/2015/12/MG_2816.jpg)

(https://vizkultura.hr/wpcontent/uploads/2015/12/MG_3195.jpg)

Autor: Dinko Peračić 
Projektant suradnik: Ivan Begonja 
Suradnici: Miranda Veljačić, Viktor Perić, Duje Štambuk 
Projekt konstrukcije: Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o. 
Elektroinstalacije: Elektro klima projekt d.o.o. 
Investitor: Grad Vodice i komunalno poduzeće Leć d.o.o. 
Izvođači: Minigradnja d.o.o., Drvene konstrukcije d.o.o., Belina d.o.o., Marinexpert d.o.o., Stolarija Gojanović
1969. G. d.o.o 
Lokacija: Vodice 
Projekt – izgradnja: 2011. – 2015. 
Fotografije: Damir Žižić

(http://www.kinoeuropa.hr/raspored/)

► NAJČITANIJE

VIZKULTURA.HR

Drugi dio razgovora sa zadarskim
arhitektom Nikolom Bašićem

KONTINUITET JEDNE KULTURE

Razgovor s ekipom iz speci岁čnog
zagrebačkog kolektiva koji povezuje
nepovezivo

COMMUNITY IZMEĐU TEHNOLOGIJE I
UMJETNOSTI

Razgovor s Borisom Cvjetanovićem
PRVO PROMISLITI PA TEK ONDA
FOTOGRAFIRATI

Uloži Pogledaj na Twitteru

Tweetovi autora  @VIZKULTURA

Naš suradnik Bojan Krištofić piše o projektu 
"Janje moje malo (Sve što vidimo moglo bi biti i 
drugačije)" bit.ly/2hVTeIY

VIZKULTURA  
@VIZKULTURA

► PORTAL VIZKULTURA FINANCIJSKI PODUPIRU

 (http://zagreb.hr)  
Grad Zagreb – Ured gradonačelnika  
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport  

1/22

148,1

97,9

27
,1

14,5

126,9

96,9

18,0

40,3

8,
6

154,6

16
,0

15
,0

30
,4

116,4

11,7

52
,0

61,4

20,5

132,9

134,8

85
,4

81
,7

17,0

38,0
19,7

19,3

21,3

16,3

VRCH 5b
5+1

VRCH 4b
5+1

VRCH 3b
5+1*

*

PLZ 3a
5+1

PLZ 1a
5+1PLZ 2a

5+1 DUS 2b
5+1

DUS 1b
5+1

DUS 3a
ZPVRCH 4a

DUS 2a

DUS 1a

DUS 3b
5+1

*

*

VRCH 5a

VRCH 6a

VRCH 1b
park

VRCH 2b
5+1

VRCH 6b
5+1

PLZ 4a
VP

vymezení řešeného území

uliční čára

stavební čára vnitřní

katastrální mapa

zachované objekty

průchody a spojky

pohledy k zachování

stromořadí

architektonicky ztvárněný VP

obchodní parter

nová cesta ve svazích

DUS 2b
5+1

kód bloku
podlažnost
(počet podlaží +ustoupené podlaží)

jednosměrná silnice

obousměrná silnice

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

parkovací místa

pěší zóna

stavební čára vnější

pobytové schodiště

historická dlažba k zachování

158 |



MASO sýry ovoce pečivo ryby víno

propojení s parkem Klamovka
pomocí pobytového schodiště

zklidněný provoz Plzeňské ulice
(návrh viz kapitola doprava)

reprezentativní náměstí města Košíře

návrat tramvajové zastávky
(návrh viz kapitola doprava)

| 159



160 |



| 161



162 |



NÁMĚSTÍ POD RADNICÍ



náměstí Pod Radnicí

město Košíře

Dne 19.září 1896 byly Košíře ještě před Smíchovem povýšeny císařským patentem
Františka Josefa I. na město.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................

zdroj: http://smichov.blog.cz/0608/promena-v-mesto

zdroj: http://ush-praha.rajce.idnes.cz/Stare_Kosire%2C_Smichov%2C_Radlice%
2C_Jinonice_a_dalsi_z_Kroniky_Kosir%2C_autor_Vaclav_Mochan/#030_Trebyskeho.jpgsřední Košíře  1922

CENTRUM
Prostor u bývalé radnice je místo, které nebylo ve výpovědích tematizováno
příliš často. Prostor byl vnímán jako historicky cenný s potenciálem na využití, avšak ze
současného hlediska je spíše „opuštěný“.

Výstupy participace

NÁMĚSTÍ POD RADNICÍ

město Košíře
Dne 19. září 1896 byly Košíře ještě 
před Smíchovem povýšeny císařským 
patentem Františka Josefa I. na město. 
Náměstí Pod Radnicí bylo jeho srdcem.

Na hraně náměstí stojí budova bývalé 
radnice, která nyní slouží jako úřad 
práce a budova školy.

Původní zástavba je zde místy patrná 
avšak nyní je však z velké části rozpadlá 
a chátrá.

V současné době se tu objevuje velký 
zájem o pozemky a v blízké době území 
pravděpodobně projede nevyhnutelnými 
stavebními změnami.

náměstí Pod Radnicí

město Košíře

Dne 19.září 1896 byly Košíře ještě před Smíchovem povýšeny císařským patentem
Františka Josefa I. na město.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................

zdroj: http://smichov.blog.cz/0608/promena-v-mesto

zdroj: http://ush-praha.rajce.idnes.cz/Stare_Kosire%2C_Smichov%2C_Radlice%
2C_Jinonice_a_dalsi_z_Kroniky_Kosir%2C_autor_Vaclav_Mochan/#030_Trebyskeho.jpgsřední Košíře  1922

centrum
Prostor u bývalé radnice je místo, které nebylo ve výpovědích tematizováno
příliš často. Prostor byl vnímán jako historicky cenný s potenciálem na využití, avšak ze
současného hlediska je spíše „opuštěný“.

Výstupy participace
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náměstí Pod Radnicí

město Košíře

Dne 19.září 1896 byly Košíře ještě před Smíchovem povýšeny císařským patentem
Františka Josefa I. na město.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................

zdroj: http://smichov.blog.cz/0608/promena-v-mesto

zdroj: http://ush-praha.rajce.idnes.cz/Stare_Kosire%2C_Smichov%2C_Radlice%
2C_Jinonice_a_dalsi_z_Kroniky_Kosir%2C_autor_Vaclav_Mochan/#030_Trebyskeho.jpgsřední Košíře  1922

centrum
Prostor u bývalé radnice je místo, které nebylo ve výpovědích tematizováno
příliš často. Prostor byl vnímán jako historicky cenný s potenciálem na využití, avšak ze
současného hlediska je spíše „opuštěný“.

Výstupy participace



stávající stav &
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bývalá budova košířské radnice
dnes úřad práce

bariérové propojení
s Plzeňskou ulicí

základní a mateřská škola

historicky významné centrum města Košíře

nevzhledné kontejnery na tříděný odpad

odstavné parkoviště

celé náměstí funguje jako
odstavná plocha pro automobily



& návrh
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bezbariérové propojení
s Plzeňskou ulicí

uvažovaná střední škola 
s ubytováním pro studenty

(RS development s.r.o)

pobytové náměstí důstojný předprostor institucí

možnost předzahrádek v rámci náměstí sjednocený povrch náměstí

zpřehlednění automobilového provozu
parkování mezi stromy

jasně definovaná parkovací stání



stávající stav návrh

&

 • pobytové náměstí - důstojný předprostor 
institucí

 • zlepšení pěší prostupnosti
 • bezbariérové propojení s Plzeňskou ulicí
 • zpřehlednění automobilového provozu
 • jasně vymezená parkovací stání
 • parkovaní mezi stromy
 • v rámci náměstí možnost předzahrádek
 • sjednocený povrch náměstí
 • revitalizace povrchů

 • historicky významné centrum města 
Košíře 
 

 • odstavná plocha pro automobily
 • neudržované prostranství
 • nevzhledné a nevhodně umístěné 

kontejnery na tříděný odpad

+

-
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BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS
BUS
BUS

Návrh

● subcentrum

● pobytové náměstí -  důstojný předprostor instituce

● zlepšení pěší prostupnosti

● zpřehlednění automobilového provozu

● jasně vymezená parkovací stání

● revitalizace povrchů

Stávající stav

● historicky významné centrum města Košíře

● odstavná plocha pro automobily
● neudržované prostranství
● nevzhledné a nevhodně umístěné kontejnery na tříděný odpad

& návrhstávající stav &

m 1: 1000

  návrh



pobytová plocha náměstí
srdce starých Košíř

nové objekty definují hranu náměstí
(návrh regulace viz kapitola architektura a urbanismus)

parkování mezi stromy

předzahrádka v prostoru náměstí

148,1

97,9

27
,1

14,5

126,9

96,9

18,0

40,3

8,
6

154,6

16
,0

15
,0

30
,4

116,4

11,7

52
,0

61,4

20,5

132,9

134,8

85
,4

81
,7

17,0

38,0
19,7

19,3

21,3

16,3

VRCH 5b
5+1

VRCH 4b
5+1

VRCH 3b
5+1*

*

PLZ 3a
5+1

PLZ 1a
5+1PLZ 2a

5+1 DUS 2b
5+1

DUS 1b
5+1

DUS 3a
ZPVRCH 4a

DUS 2a

DUS 1a

DUS 3b
5+1

*

*

VRCH 5a

VRCH 6a

VRCH 1b
park

VRCH 2b
5+1

VRCH 6b
5+1

PLZ 4a
VP

vymezení řešeného území

uliční čára

stavební čára vnitřní

katastrální mapa

zachované objekty

průchody a spojky

pohledy k zachování

stromořadí

architektonicky ztvárněný VP

obchodní parter

nová cesta ve svazích

DUS 2b
5+1

kód bloku
podlažnost
(počet podlaží +ustoupené podlaží)

jednosměrná silnice

obousměrná silnice

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

parkovací místa

pěší zóna

stavební čára vnější

pobytové schodiště

historická dlažba k zachování
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záhon odhlučňující jízdu tramvaje
(návrh na str. 312)

schodiště s rampou
pro bezbariérové propojení úrovní

sjednocený povrch náměstí
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KNIHOVNA KOŠÍŘE



knihovna - Vrchlického 439

z vily knihovnou
Při patě svahů na jihu od Vrchlic-
kého ulice se nyní nachází rozpadlá 
zástavba, připomínající spíše periferii 
než plnohodnoutnou zástavbu města. 
Toto místo považujeme za rozvojové 
. V rámci kapitoly „regulace částí“ 
zpracováváme podklady pro regulaci 
lokality. 

Objekt č. p. 439/29 shledáváme 
z hlediska struktury výjimečným, 
navrhujeme ho ponechat a využít jako 
knihovnu, kterou Motolské údolí 
v současné době postrádá.

U paty svahu navrhujeme celoměst-
sky významnou komunikaci pro pěší 
a cyklisty, po které se obyvaté mohou 

projít od Cibulek až na Pražský hrad. 
Objekt knihovny se nachází v přímé 
návaznosti na tuto komunikaci a na 
důležité spojnici dvou zelených pro-
stranství - Šalamounky a Klamovky, 
přímo na ose ulice Prachnerova.

Pokladáme toto místo za důležité 
a navrhujeme zde jasně definovaný 
a viditelný vstup do kopců, který 
přímočaře propojí oba parky.

(Pozemky jsou v tuto chvíli v soukromém 
vlastnictví, proto pokládáme za strate-
gicky velmi důležité, aby je město včasně 
odkoupilo či vyměnilo.)

KNIHOVNA KOŠÍŘE

!

!
!

kontinuální 
cesta ve svazích

odkytí potoka 
na Košířském náměstí

odkytí potoka 
před Buďánkou

Plzeňská - městská třída
stromy a zelený pás oddělující tramvaj

Klamovka

Šalamounka

knihovna 
se vstupem do svahů

Kavalírka

Mrázovka

zatravněný
tramvajový pás

cesta v zeleni až na Pražský hrad

propojení všech zelených ploch
do jednoho prostupného systému

lávka propojující 
Mrázovku a Sacré-Couer

knihovna - Vrchlického 439
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knihovna - Vrchlického 439

| 177



stávající stav návrh

&

 • rozvojové území - regulace okolní zástavby 
(více na str.71)

 • objekt č. p. 439/29 využít jako Knihovnu
 • nově definovaný, jasný a přímočarý vstup 

do kopců
 • důležitý uzel propojení zelených 

prostranství
 - propojení Klamovky s Šalamounou

 • propojení s kontinuální cestou ve svazích 
(v zeleni od Cibulky až na Pražský hrad)

 • objekt č. p. 439/29 k ponechání 
 • poloha na ose ulice Práchnerova 

 

 • rozpadlá struktura připomínající 
periferii (opravny aut, čerpací stanice 
atd…)

+

-
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Návrh

● subcentrum

● pobytové náměstí -  důstojný předprostor instituce

● zlepšení pěší prostupnosti

● zpřehlednění automobilového provozu

● revitalizace povrchů

Stávající stav

● neudržované prostranství

& návrh

objekt knihovny

veřejná zahrada

kontinuální cesta ve svazích
(v zeleni od Cibulky až na Pražský hrad)

jasně definovaný a viditelný vstup do svahů
pobytové schodiště

Prachnerova ulice

možnost předzahrádek

Vrchlického ulice

nová zástavba (více na str. 96-97)

stávající stav &

m 1: 1000

  návrh
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VSTUP DO PARKU KLAMOVKA



vstup do Klamovky

3. centrum
Klamovka je v součastnosti vnímána jako centrum díky možnostem pobytu a rekreace
(galerie, koncerty, restaurační zařízení).

Klamovka reprezentuje prostor, který má potenciál stát se jedním z center západní části
území. Zahradní restaurace nacházející se v parku je cíl návštěvy pro účastníky setkání,
pravděpodobně i pro další rezidenty.

Křižovatka před parkem je vnímána jako „pulzující“ a může s ohledem na existenci zastávky
MHD představovat buď alternativu Kavalírce jako centrum nebo jeho funkční doplnění.

Zároveň prostor Klamovky má historickou vazbu na centrum Košíř (bývalou radnici).

Výstupy participace

1. zeleň
Klamovka je vnímána jako místo s vysokým potenciálem pro městské využití zeleně – tedy
jako místo, kde mohou lidé trávit volný čas ve veřejném prostoru – konkrétně díky zahradní
restauraci, možností zřídit pikniková místa a dobrou dostupností v rámci řešeného území
a prostupností (kladně hodnocená přístupnost parku ze všech světových stran). Na druhou
stranu ani lokalita Klamovky není z hlediska uživatelů perfektní a ozývaly se hlasy kritizující
čistotu parku, případně navrhující více propojit prostor parku s Plzeňskou ulicí, tj. aby byl
význam a funkce místa evidentní i pro nezasvěcené uživatele prostoru. Klamovka je tedy
místem s výrazným potenciálem pro využívání jako městský park v prostoru Motolského
údolí a představuje cennou lokalitu z hlediska místních obyvatel.
2. doprava
Oblast Klamovka zahrnuje především křižovatku ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova
a přilehlé okolí (tramvajová a autobusová zastávka). Participanti zmiňovali především
vnímaný komplikovaný přestup mezi tramvají a autobusem.

Park Klamovka

Stojí na místě bývalých vinic. Ty zde nechal založit již císař a český král Karel IV. v těsné blízkosti někdejších pražských
hradeb. Současný název Klamovka pochází od šlechtického rodu hrabat Clam-Gallasů, která tuto nemovitost získala do
svého majetku někdy v polovině 18. století. Clam-Gallasové pak zde postavili jednopatrovou usedlost v barokním slohu.
Kolem zámečku pak nechali vysázet listnaté stromy tak, aby vznikl anglický park. Ten byl později doplněn dalšími
drobnými romantickými stavbami v areálu parku.

Dnešní vstup do parku z Plzeňské ulice pak pochází z roku 1752. Stojí zde také malý kostelík Nanebevzetí Panny Marie,
který byl vystavěn v témže roce přestavbou původní barokní kapličky pocházející někdy z konce 17. století. Nad
kostelíkem se pak nalézá novogotický altán vybudovaný roku 1820. Altán byl nedávno nově rekonstruován a slouží nyní
jakožto výstavní síň. V parku kdysi Clam-Gallasové chovali smečku vlků i s medvědy.

Velký rozkvět v zámeckém parku nastal v polovině 19. století zásluhou místního zahradníka. V neděli a ve svátek býval
park otevřený pro veřejnost. V roce 1895 park i s nemovitosti v něm umístěnými zakoupil košířský starosta pan Matěj
Hlaváček. Ten zde otevřel novou zahradní restauraci doplněnou o taneční sál. Právě v tomto sále pak v roce 1904
provozoval pan Dismas Šlambor (alias Viktor Ponrepo) po několik týdnů svůj slavný kinematograf. Matěj Hlaváček, aby
usnadnil Pražanům přístup do parku a do zámečku, provozoval nejprve od smíchovského Zlatého anděla omnibusovou
dopravu a poté nechal za vlastní peníze postavit ve stejné trase elektrickou dráhu ze Smíchova do Košíř. Tím se ovšem
dost zadlužil a protože své podnikatelské dluhy nemohl řádně splácet, spáchal roku 1897 sebevraždu. V polovině 20. let
20. století byly na části pozemku vybudovány obytné domy, ve 30. letech byla restaurace přebudována na tělocvičnu
místního Sokola. Okolo bylo vytvořeno venkovní cvičiště, společně s nimi zde vznikly první kryté tenisové kurty v
Československu. V zámečku dnes sídlí Klub Klamovka a ten dodnes slouží pražské mládeži.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klamovka_(Praha) zdroj: www.zahradnirestaurace.cz/historie-klamovky/vstup do parku

park Klamovka
Park leží na místě bývalých vinic. Ty zde 
nechal založit již Karel IV. Současný název Kla-
movka pochází od šlechtického rodu hrabat 
Clam -Gallasů, která tuto nemovitost získala 
do svého majetku někdy v polovině 18. století. 
Clam -Gallasové pak zde postavili jednopatrovou 
usedlost v barokním slohu. Kolem zámečku 
vznikl anglický park. Ten byl později doplněn 
dalšími drobnými romantickými stavbami 
v areálu parku.
Dnešní vstup do parku z Plzeňské ulice pak 
pochází z roku 1752. Stojí zde také malý koste-
lík Nanebevzetí Panny Marie, který byl vysta-
věn v témže roce přestavbou původní barokní 
kapličky pocházející někdy z konce 17. století. 
Nad kostelíkem se pak nalézá novogotický 
altán vybudovaný roku 1820. Altán byl nedáv-
no nově rekonstruován a slouží nyní jakožto 
výstavní síň. V parku kdysi Clam -Gallasové 
chovali smečku vlků i s medvědy.

Velký rozkvět v zámeckém parku nastal v po-
lovině 19. století. V neděli a ve svátek býval 
park otevřený pro veřejnost. V roce 1895 park 
zakoupil košířský starosta Hlaváček. Ten zde 
otevřel novou zahradní restauraci doplněnou 
o taneční sál. Právě v tomto sále pak v roce 
1904 provozoval pan Dismas Šlambor (alias 
Viktor Ponrepo) po několik týdnů svůj slavný 
kinematograf. Hlaváček, aby usnadnil Praža-
nům přístup do parku nechal za vlastní peníze 
postavit trase elektrickou dráhu ze Smíchova 
do Košíř. Tím se ovšem dost zadlužil a protože 
své podnikatelské dluhy nemohl řádně splácet, 
spáchal roku 1897 sebevraždu. Ve 30. letech 
byla restaurace přebudována na tělocvičnu 
místního Sokola. Okolo bylo vytvořeno venkov-
ní cvičiště, společně s nimi zde vznikly první 
kryté tenisové kurty v Československu. V zá-
mečku dnes sídlí Klub Klamovka a ten dodnes 
slouží pražské mládeži.

VSTUP DO PARKU KLAMOVKA
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vstup do Klamovky

3. centrum
Klamovka je v součastnosti vnímána jako centrum díky možnostem pobytu a rekreace
(galerie, koncerty, restaurační zařízení).

Klamovka reprezentuje prostor, který má potenciál stát se jedním z center západní části
území. Zahradní restaurace nacházející se v parku je cíl návštěvy pro účastníky setkání,
pravděpodobně i pro další rezidenty.

Křižovatka před parkem je vnímána jako „pulzující“ a může s ohledem na existenci zastávky
MHD představovat buď alternativu Kavalírce jako centrum nebo jeho funkční doplnění.

Zároveň prostor Klamovky má historickou vazbu na centrum Košíř (bývalou radnici).

Výstupy participace

1. zeleň
Klamovka je vnímána jako místo s vysokým potenciálem pro městské využití zeleně – tedy
jako místo, kde mohou lidé trávit volný čas ve veřejném prostoru – konkrétně díky zahradní
restauraci, možností zřídit pikniková místa a dobrou dostupností v rámci řešeného území
a prostupností (kladně hodnocená přístupnost parku ze všech světových stran). Na druhou
stranu ani lokalita Klamovky není z hlediska uživatelů perfektní a ozývaly se hlasy kritizující
čistotu parku, případně navrhující více propojit prostor parku s Plzeňskou ulicí, tj. aby byl
význam a funkce místa evidentní i pro nezasvěcené uživatele prostoru. Klamovka je tedy
místem s výrazným potenciálem pro využívání jako městský park v prostoru Motolského
údolí a představuje cennou lokalitu z hlediska místních obyvatel.
2. doprava
Oblast Klamovka zahrnuje především křižovatku ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova
a přilehlé okolí (tramvajová a autobusová zastávka). Participanti zmiňovali především
vnímaný komplikovaný přestup mezi tramvají a autobusem.

Park Klamovka

Stojí na místě bývalých vinic. Ty zde nechal založit již císař a český král Karel IV. v těsné blízkosti někdejších pražských
hradeb. Současný název Klamovka pochází od šlechtického rodu hrabat Clam-Gallasů, která tuto nemovitost získala do
svého majetku někdy v polovině 18. století. Clam-Gallasové pak zde postavili jednopatrovou usedlost v barokním slohu.
Kolem zámečku pak nechali vysázet listnaté stromy tak, aby vznikl anglický park. Ten byl později doplněn dalšími
drobnými romantickými stavbami v areálu parku.

Dnešní vstup do parku z Plzeňské ulice pak pochází z roku 1752. Stojí zde také malý kostelík Nanebevzetí Panny Marie,
který byl vystavěn v témže roce přestavbou původní barokní kapličky pocházející někdy z konce 17. století. Nad
kostelíkem se pak nalézá novogotický altán vybudovaný roku 1820. Altán byl nedávno nově rekonstruován a slouží nyní
jakožto výstavní síň. V parku kdysi Clam-Gallasové chovali smečku vlků i s medvědy.

Velký rozkvět v zámeckém parku nastal v polovině 19. století zásluhou místního zahradníka. V neděli a ve svátek býval
park otevřený pro veřejnost. V roce 1895 park i s nemovitosti v něm umístěnými zakoupil košířský starosta pan Matěj
Hlaváček. Ten zde otevřel novou zahradní restauraci doplněnou o taneční sál. Právě v tomto sále pak v roce 1904
provozoval pan Dismas Šlambor (alias Viktor Ponrepo) po několik týdnů svůj slavný kinematograf. Matěj Hlaváček, aby
usnadnil Pražanům přístup do parku a do zámečku, provozoval nejprve od smíchovského Zlatého anděla omnibusovou
dopravu a poté nechal za vlastní peníze postavit ve stejné trase elektrickou dráhu ze Smíchova do Košíř. Tím se ovšem
dost zadlužil a protože své podnikatelské dluhy nemohl řádně splácet, spáchal roku 1897 sebevraždu. V polovině 20. let
20. století byly na části pozemku vybudovány obytné domy, ve 30. letech byla restaurace přebudována na tělocvičnu
místního Sokola. Okolo bylo vytvořeno venkovní cvičiště, společně s nimi zde vznikly první kryté tenisové kurty v
Československu. V zámečku dnes sídlí Klub Klamovka a ten dodnes slouží pražské mládeži.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klamovka_(Praha) zdroj: www.zahradnirestaurace.cz/historie-klamovky/vstup do parku

vstup do Klamovky

3. centrum
Klamovka je v součastnosti vnímána jako centrum díky možnostem pobytu a rekreace
(galerie, koncerty, restaurační zařízení).

Klamovka reprezentuje prostor, který má potenciál stát se jedním z center západní části
území. Zahradní restaurace nacházející se v parku je cíl návštěvy pro účastníky setkání,
pravděpodobně i pro další rezidenty.

Křižovatka před parkem je vnímána jako „pulzující“ a může s ohledem na existenci zastávky
MHD představovat buď alternativu Kavalírce jako centrum nebo jeho funkční doplnění.

Zároveň prostor Klamovky má historickou vazbu na centrum Košíř (bývalou radnici).

Výstupy participace

1. zeleň
Klamovka je vnímána jako místo s vysokým potenciálem pro městské využití zeleně – tedy
jako místo, kde mohou lidé trávit volný čas ve veřejném prostoru – konkrétně díky zahradní
restauraci, možností zřídit pikniková místa a dobrou dostupností v rámci řešeného území
a prostupností (kladně hodnocená přístupnost parku ze všech světových stran). Na druhou
stranu ani lokalita Klamovky není z hlediska uživatelů perfektní a ozývaly se hlasy kritizující
čistotu parku, případně navrhující více propojit prostor parku s Plzeňskou ulicí, tj. aby byl
význam a funkce místa evidentní i pro nezasvěcené uživatele prostoru. Klamovka je tedy
místem s výrazným potenciálem pro využívání jako městský park v prostoru Motolského
údolí a představuje cennou lokalitu z hlediska místních obyvatel.
2. doprava
Oblast Klamovka zahrnuje především křižovatku ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova
a přilehlé okolí (tramvajová a autobusová zastávka). Participanti zmiňovali především
vnímaný komplikovaný přestup mezi tramvají a autobusem.

Park Klamovka

Stojí na místě bývalých vinic. Ty zde nechal založit již císař a český král Karel IV. v těsné blízkosti někdejších pražských
hradeb. Současný název Klamovka pochází od šlechtického rodu hrabat Clam-Gallasů, která tuto nemovitost získala do
svého majetku někdy v polovině 18. století. Clam-Gallasové pak zde postavili jednopatrovou usedlost v barokním slohu.
Kolem zámečku pak nechali vysázet listnaté stromy tak, aby vznikl anglický park. Ten byl později doplněn dalšími
drobnými romantickými stavbami v areálu parku.

Dnešní vstup do parku z Plzeňské ulice pak pochází z roku 1752. Stojí zde také malý kostelík Nanebevzetí Panny Marie,
který byl vystavěn v témže roce přestavbou původní barokní kapličky pocházející někdy z konce 17. století. Nad
kostelíkem se pak nalézá novogotický altán vybudovaný roku 1820. Altán byl nedávno nově rekonstruován a slouží nyní
jakožto výstavní síň. V parku kdysi Clam-Gallasové chovali smečku vlků i s medvědy.

Velký rozkvět v zámeckém parku nastal v polovině 19. století zásluhou místního zahradníka. V neděli a ve svátek býval
park otevřený pro veřejnost. V roce 1895 park i s nemovitosti v něm umístěnými zakoupil košířský starosta pan Matěj
Hlaváček. Ten zde otevřel novou zahradní restauraci doplněnou o taneční sál. Právě v tomto sále pak v roce 1904
provozoval pan Dismas Šlambor (alias Viktor Ponrepo) po několik týdnů svůj slavný kinematograf. Matěj Hlaváček, aby
usnadnil Pražanům přístup do parku a do zámečku, provozoval nejprve od smíchovského Zlatého anděla omnibusovou
dopravu a poté nechal za vlastní peníze postavit ve stejné trase elektrickou dráhu ze Smíchova do Košíř. Tím se ovšem
dost zadlužil a protože své podnikatelské dluhy nemohl řádně splácet, spáchal roku 1897 sebevraždu. V polovině 20. let
20. století byly na části pozemku vybudovány obytné domy, ve 30. letech byla restaurace přebudována na tělocvičnu
místního Sokola. Okolo bylo vytvořeno venkovní cvičiště, společně s nimi zde vznikly první kryté tenisové kurty v
Československu. V zámečku dnes sídlí Klub Klamovka a ten dodnes slouží pražské mládeži.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klamovka_(Praha) zdroj: www.zahradnirestaurace.cz/historie-klamovky/vstup do parku
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reklamní poutače
znepřehledňující situaci

reklamní objekty
překážející při pohybu na chodníku

absence parkování podél Plzeňské

zarostlý předprostor parku

špatně viditelný vstup parku

schovaná kaplička
Nanebevzetí Panny Marie
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jasně viditelný vstup parku Klamovka

kavárna s pochozí střechou
oživení prostranství

pobytové prostranství
sezení pod stromy, předzahrádka kavárny

parkování mezi stromy

důstojný předprostor parku i kapličky

vstup zdůrazněný bránou
připomíná původní historický objekt

dvojice lip před kapličkou



stávající stav návrh

&

 • definování jasného vstupu do parku
 • zlepšení návaznosti - bus tramvaj
 • důstojný předprostor kapličky
 • revitalizace povrchů
 • zlepšení návaznosti - bus tramvaj 

(viz kapitola doprava)
 • vstup do Klamovky od vozovny 

Košíře (viz Vozovna Košíře)
 • propojení Klamovky s Kavalírkou 

a Šalamounkou (viz Vozovna Košíře)

 • Klamovka - historicky významný park
 • Plzeňská X Podbělohorská - významné 

křížení směrů

 • nejasný vstup do parku
 • neudržované krajinné prvky
 • reklamní plochy znepřehledňující situaci
 • nedůstojný předprostor kapličky
 • komplikovaný přestup z tramvaje na 

autobus

+

-
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Návrh

● subcentrum

● definování jasného vstupu do parku

● zlepšení návaznosti - bus tramvaj

● důstojný předprostor kapličky

● revitalizace povrchů

● vstup do klamovky od vozovny Košíře  (viz Vozovna Košíře)
● propojení s Kavalírkou a Šalamounkou (viz Vozovna Košíře)

Stávající stav

● Klamovka - historicky významný park
● Plzeňská X Podbělohorská - významné křížení směrů

● nejasný vstup do parku
● neudržované krajinné prvky
● reklamní plochy znepřehledňující situaci
● nedůstojný předprostor kapličky
● komplikovaný přestup z tramvaje na autobus

& návrh

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS
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m 1: 1000



jasně viditelný vstup parku

předzahrádka v prostoru náměstí

vstupní brána parku
odkazuje na původní historický objekt

190 |



kavárna s pochozí střechou

dvojice lip před kapličkou
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HUSOVY SADY



Park
Husovy sady jsou umístěny částečně ve svahu nad ulicí Vrchlického a částečně v rovině
pod tímto svahem u Malostranského hřbitova. Ve svahu vedou pěší cesty propojující
Červený vrch a ulici Vrchlického. V rovině pod svahem je parková plocha. Ve svahu
nedaleko od vyústění cest do rovné části parku se nachází pramen Husovka. Cesty ve
svahu ústí do parku v jeho centrální části, která je pravidelně rozdělena asfaltovými
cestami lemovanými lavičkami a vzrostlými lípami. Tady je umístěn památník Jana
Husa. V západní části parku je umístěno dětské hřiště, ve východní části parku jsou
oplocená asfaltová sportovní hřiště, která jsou však pouze minimálně využívána.
K východní části parku přiléhá menší parková plocha před bytovými domy, kde je
umístěna busta Pabla Neurdy.

Park tu byl založen někdy mezi roky 1924 - 1938 na místě pravděpodobně zemědělsky
využívaných nebo ladem ležících ploch v okolí Motolského potoka, který tekl v
otevřeném korytě zhruba po okraji dnešního parku. Potok je dnes zatrubněn přibližně v
trase svého původního koryta pod parkem a ulicí Vrchlického.

Husovy sady

Výstupy participace

Park zdroj:

1. ZELEŇ
Husovy sady jsou z hlediska obyvatel lokality hodnoceny nejednoznačně – v jejich hodnocení se objevují
pozitivní i negativní skutečnosti. Na jednu stranu jsou pozitivně hodnocené z hlediska dostupnosti a specifických
vlastností místa – pramenu v sadech, potenciálu na propojení s Bertramkou. Na druhou stranu jsou častá
negativní hodnocení místa spojená s blízkostí frekventované ulice Vrchlického, s pocitem nebezpečí plynoucím z
nedostatečné údržby zeleně (částečně řešené ostrahou místa). Kromě toho, hřiště v lokalitě jsou hodnocena jako
nekvalitní a vyžadující rekonstrukci – nicméně opět jejich potenciální využívání souvisí s tím, zda se podaří
prostor proměnit tak, aby byl vnímán jako bezpečný z hlediska všech potenciálních skupin uživatelů.

4. VOLNÝ ČAS A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Asfaltové hřiště v husových sadech – kritika fyzického stavu, potenciál pro
renovaci.

5. HISTORIE ÚZEMÍ A NOVÁ VÝSTAVBA
HUSOVY SADY obsahují podle participantů pramen, který by podle nich
zasloužil větší pozornost, jak z hlediska například informační cedule apod.,
ale především revitalizace místa a zpříjemnění z pobytového hlediska.

park
Husovy sady jsou umístěny částeč-
ně ve svahu nad ulicí Vrchlického 
a částečně v rovině pod tímto svahem 
u Malostranského hřbitova. Ve svahu 
vedou pěší cesty propojující Červený 
vrch a ulici Vrchlického. V rovině 
pod svahem je parková plocha. Ve 
svahu nedaleko od vyústění cest do 
rovné části parku se nachází pramen 
Husovka.

Cesty ve svahu ústí do parku v jeho 
centrální části, která je pravidel-
ně rozdělena asfaltovými cestami 
lemovanými vzrostlými lípami a la-
vičkami. Tady je umístěn památník 
Jana Husa. V západní části parku je 
umístěno oplocené dětské hřiště, ve 
východní části parku jsou oplocená 

asfaltová sportovní hřiště, která jsou 
však pouze minimálně využívána. 
K východní části parku přiléhá menší 
parková plocha před bytovými domy, 
kde je umístěna busta Pabla Neurdy.
 
Park tu byl založen někdy mezi roky 
1924 – 1938 na místě pravděpodobně 
zemědělsky využívaných nebo ladem 
ležících ploch v okolí Motolského 
potoka, který tekl v otevřeném ko-
rytě zhruba po okraji dnešního parku. 
Potok je dnes zatrubněn přibližně 
v trase svého původního koryta pod 
parkem a ulicí Vrchlického.

HUSOVY SADY

1922

1930
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Park
Husovy sady jsou umístěny částečně ve svahu nad ulicí Vrchlického a částečně v rovině
pod tímto svahem u Malostranského hřbitova. Ve svahu vedou pěší cesty propojující
Červený vrch a ulici Vrchlického. V rovině pod svahem je parková plocha. Ve svahu
nedaleko od vyústění cest do rovné části parku se nachází pramen Husovka. Cesty ve
svahu ústí do parku v jeho centrální části, která je pravidelně rozdělena asfaltovými
cestami lemovanými lavičkami a vzrostlými lípami. Tady je umístěn památník Jana
Husa. V západní části parku je umístěno dětské hřiště, ve východní části parku jsou
oplocená asfaltová sportovní hřiště, která jsou však pouze minimálně využívána.
K východní části parku přiléhá menší parková plocha před bytovými domy, kde je
umístěna busta Pabla Neurdy.

Park tu byl založen někdy mezi roky 1924 - 1938 na místě pravděpodobně zemědělsky
využívaných nebo ladem ležících ploch v okolí Motolského potoka, který tekl v
otevřeném korytě zhruba po okraji dnešního parku. Potok je dnes zatrubněn přibližně v
trase svého původního koryta pod parkem a ulicí Vrchlického.

Husovy sady

Výstupy participace

Park zdroj:

1. zeleň
Husovy sady jsou z hlediska obyvatel lokality hodnoceny nejednoznačně – v jejich hodnocení se objevují
pozitivní i negativní skutečnosti. Na jednu stranu jsou pozitivně hodnocené z hlediska dostupnosti
a specifických vlastností místa – pramenu v sadech, potenciálu na propojení s Bertramkou. Na druhou stranu
jsou častá negativní hodnocení místa spojená s blízkostí frekventované ulice Vrchlického, s pocitem nebezpečí
plynoucím z nedostatečné údržby zeleně (částečně řešené ostrahou místa). Kromě toho, hřiště v lokalitě jsou
hodnocena jako nekvalitní a vyžadující rekonstrukci – nicméně opět jejich potenciální využívání souvisí s tím, zda
se podaří prostor proměnit tak, aby byl vnímán jako bezpečný z hlediska všech potenciálních skupin uživatelů.

4. volný čas a společenský život
Asfaltové hřiště v husových sadech – kritika fyzického stavu, potenciál pro
renovaci.

5. historie území a nová výstavba
HUSOVY SADY obsahují podle participantů pramen, který by podle nich
zasloužil větší pozornost, jak z hlediska například informační cedule apod.,
ale především revitalizace místa a zpříjemnění z pobytového hlediska.



stávající stav návrh

&

 • Zviditelnit nástup na cesty do svahů, 
doplnit plánek cest ve svazích

 • Zpřístupnit a upravit pramen 
Husovka

 • Otevřít část koryta Motolského 
potoka

 • Zachovat porosty ve svazích
 • Navrhnout funkční síť cest
 • Upravit umístění a rozsah hřišť, 

herních a sportovních prvků podle 
současných požadavků

 • Upravit park tak, aby byl přátelštější, 
otevřenější, světlejší a využitelnější 
pro místní obyvatele

 • Zachovat možnost venčení psů

 • Hodnotné vzrostlé stromy
 • Využívaná parková plocha 

především pro venčení psů
 • Využívané dětské hřiště 
 • Cesty v parku ve svazích –částečně 

funkční, ale nejasný nástup z parku

 • Nevzhledné okolí pramene Husovka
 • Hodnotné lesní porosty ve svazích
 • Využívaná parková plocha 

především pro venčení psů
 • Málo využívaná sportovní hřiště, 

jejich umístění zakrývá pohled 
a přístup do svahů

 • Neudržovaný mobiliář
 • Pobývání bezdomovců a narkomanů

+

-
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Návrh

●  Zviditelnit nástup na cesty do svahů, doplnit plánek cest ve
svazích

●  Zpřístupnit a upravit pramen Husovka
●  Otevřít část koryta Motolského potoka
● Zachovat porosty ve svazích
●  Navrhnout funkční síť cest
● Upravit umístění a rozsah hřišť, hesrních a sportovních prvků

podle současných požadavků
● Upravit park tak, aby byl přátelštější, otevřenější, světlejší a

využitelnější pro místní obyvatele
●  Zachovat možnost venčení psů

Stávající stav

● Cesty v parku ve svazích -částečně funkční, ale nejasný nástup z parku

● Nevzhledné okolí pramene Husovka

● Hodnotné lesní porosty ve svazích

● Využívaná parková plocha především pro venčení psů

● Využívané dětské hřiště

● Málo využívaná sportovní hřiště, jejich umístění zakrývá pohled a přístup do svahů

● Neudržovaný mobiliář

● Pobývání bezdomovců a narkomanů

● Hodnotné vzrostlé stromy

& návrh

A B

C

A

B

C

rampa

rampa

zvýšený záhon s lavičkami

schody na sezení dřevěné molo

pomník

pomník

cesta do svahů

otevřené koryto Motolského potoka

skate prvky
pramen Husovka

psí louka

dětské hřiště

stávající stav &

m 1: 1000

  návrh



řez A -A
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stupně ve svahu

dřevěné molo
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otevřené koryto 
Motolského potoka

schody na sezení

řez B -B
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drobné prvky
pro skateboarding, i pro děti 
na odrážedlech a kolech

řez C -C
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POD A NAD MĚSTKÝM OKRUHEM



pod a nad Městkým okruhem

Anděl
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.....................................................................................................................................
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zdroj:nadpis

Výstupy participace

ZELEŇ - BERTRAMKA A SACRE COEUR
účastníci setkání shodně vnímají jako místa pobytu (procházky, rekreační sport – běhání,
sportoviště, dětská hřiště) i místa průchozí, kdy fungují jako „zkratky“ umožňující například
obejití prostoru pod Městským okruhem. Opět v několika případech zazněly úvahy
o případném propojení obou parků (zastřešení MO a zřízenízeleného průchodu).

ulice či parkoviště?
Území se nachází v blízkosti Anděla 
- největšího Smíchovského centra. Pl-
zeňská ulice kdysi plynule pokračovala 
a postupně tak přenášela energii.

Tento stav se změnil vybudováním 
Městského okruhu, ten zde vytvořil 
složitý dopravní uzel nájezdů a sjez-
dů do Strahovského tunelu a tunelu 
Mrázovka.

Původní domy jsou zbourány, ulice 
se vytrácí. Území dominuje mostov-
ka propojení tunelů, změť dopravy, 
parkování, odložených „smíchovských 
květináčů“ a neudržovaných zbytko-
vých ploch. Z hlediska pěšího pohybu 

toto místo působí jako rozhraní města 
a periferie.

V současné době o území roste 
zájem. Na pozemky kolem okruhu 
vznikla celá řada projektů, které jsou 
v tuto chvíli v různých fázích schvalo-
vacího procesu.

Dá se tedy očekávat, že prostor 
v příštích letech projde výraznými 
změnami.

POD A NAD MĚSTSKÝM OKRUHEM

1938

pod a nad Městským okruhem

Anděl

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.........................................................................................

zdroj:nadpis

Výstupy participace

zeleň - Bertramka a Sacré Coeur
účastníci setkání je shodně vnímají jako místa pobytu (procházky, rekreační sport – běhání,
sportoviště, dětská hřiště) i místa průchozí, kdy fungují jako „zkratky“ umožňující například
obejití prostoru pod Městským okruhem. Opět v několika případech zazněly úvahy
o případném propojení obou parků (zastřešení MO a zřízení zeleného průchodu).208 |



pod a nad Městským okruhem

Anděl

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.........................................................................................

zdroj:nadpis

Výstupy participace

zeleň - Bertramka a Sacré Coeur
účastníci setkání je shodně vnímají jako místa pobytu (procházky, rekreační sport – běhání,
sportoviště, dětská hřiště) i místa průchozí, kdy fungují jako „zkratky“ umožňující například
obejití prostoru pod Městským okruhem. Opět v několika případech zazněly úvahy
o případném propojení obou parků (zastřešení MO a zřízení zeleného průchodu).



koncept návrhu

stávající stav vytvoření ulice schody na Sacré -Coeur
Území, kterému na všech úrovních 
dominuje doprava. Hluk, prach, 
smog a tma pod mostovkou zapří-
čiňují stav, že je prostředí lidem ne-
příjemné. Pro většinu pražanů je to 
proto hranice „kde končí Smíchov“. 
I ti kteří bydlí v Košířích toto místo 
berou spíše jako „nutné zlo“, přes 
které raději prosviští tramvají.

Území pod Městským okruhem 
navrhujeme zastavět a vytvořit tak 
plnohodnotnou ulici s obchodním 
parterem, která propojí nový Smí-
chov se starým. Obchody zastaví 
bezútěšné místo pod mostovkou.

Dalším krokem je schodiště, které 
jednoznačně zpřístupní úroveň nad 
Městským okruhem a propojí údol-
ní komunikační tepnu s klidným 
parkem na kopci (Plzeňskou se 
Sacré -Coeurem).

Sacré-Couer
Plzeňská

Sacré-Couer

Park Mrázovka

Sacré-Couer

Park Mrázovka

 koncept návrhu

stávající stav
Území, kterému na všech úrovních dominuje
doprava. Hluk, prach, smog a tma pod mostovkou
zapříčiňují stav, že je prostředí lidem nepříjemné. Pro
většinu pražanů je to proto hranice "kde končí
Smíchov". I ti kteří bydlí v košířích toto místo berou
spíše jako "nutné zlo", přes které raději prosviští
tramvají.

vytvoření ulice
Území pod Městským okruhem navrhujeme zastavět a
vytvořit tak plnohodnotnou ulici s obchodním
parterem, která propojí nový Smíchov se starým.
Obchody zastaví bezútěšné místo pod mostovkou.

Schody na Sacré-Couer
Dalším krokem je schodiště, které jednoznačně
zpřístupní úroveň nad Městským okruhem a propojí
údolní komunikační tepnu s klidným parkem na
kopci (Plzeňskou se Sacré-Couerem).

Propojení Mrázovky a Sacré-Couer
Motolské údolí skrývá mnoho zelených ploch. Na
východě patří mezi ty nejdůležitější park Mrázovka a
Sacré-Couer. Proto jsme se rozhodli tato dvě
podstatná prostranství propojit a to tak aby uživatelé
nemuseli složitě zdolávat různé úrovně.  Navrhujeme
tedy lávku pro pěší a cyklisty v úrovni nad okruhem.
Jedná se o propojení zelených ploch na celoměstské
úrovni.

Zelené propojení
Tuto lávku doplňujeme zelenými záhony, tak aby
přechod nad křížením dvou městských tepen
(Plzešnké a Městského okruhu) byl pro uživatel co
nejpříjemnější.

stromy, mobiliář zelené střechy
Celé prostředí dále dopňují stromy, koše lavičky.
Zelené střechy objektů nahrazují prostor, který
budovy zastavěly, zároveň také přispívají k čistšímu
ovzduší.
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Sacré-Couer
Plzeňská

Sacré-Couer

Park Mrázovka

Sacré-Couer

Park Mrázovka

 koncept návrhu

stávající stav
Území, kterému na všech úrovních dominuje
doprava. Hluk, prach, smog a tma pod mostovkou
zapříčiňují stav, že je prostředí lidem nepříjemné. Pro
většinu pražanů je to proto hranice "kde končí
Smíchov". I ti kteří bydlí v košířích toto místo berou
spíše jako "nutné zlo", přes které raději prosviští
tramvají.

vytvoření ulice
Území pod Městským okruhem navrhujeme zastavět a
vytvořit tak plnohodnotnou ulici s obchodním
parterem, která propojí nový Smíchov se starým.
Obchody zastaví bezútěšné místo pod mostovkou.

Schody na Sacré-Couer
Dalším krokem je schodiště, které jednoznačně
zpřístupní úroveň nad Městským okruhem a propojí
údolní komunikační tepnu s klidným parkem na
kopci (Plzeňskou se Sacré-Couerem).

Propojení Mrázovky a Sacré-Couer
Motolské údolí skrývá mnoho zelených ploch. Na
východě patří mezi ty nejdůležitější park Mrázovka a
Sacré-Couer. Proto jsme se rozhodli tato dvě
podstatná prostranství propojit a to tak aby uživatelé
nemuseli složitě zdolávat různé úrovně.  Navrhujeme
tedy lávku pro pěší a cyklisty v úrovni nad okruhem.
Jedná se o propojení zelených ploch na celoměstské
úrovni.

Zelené propojení
Tuto lávku doplňujeme zelenými záhony, tak aby
přechod nad křížením dvou městských tepen
(Plzešnké a Městského okruhu) byl pro uživatel co
nejpříjemnější.

stromy, mobiliář zelené střechy
Celé prostředí dále dopňují stromy, koše lavičky.
Zelené střechy objektů nahrazují prostor, který
budovy zastavěly, zároveň také přispívají k čistšímu
ovzduší.

propojení parků zelené propojení stromy, mobiliář zelené střechy
Motolské údolí skrývá mnoho ze-
lených ploch. Na východě patří 
mezi ty nejdůležitější parky Mrá-
zovka a Sacré -Coeur. Proto jsme 
se rozhodli tato dvě podstatná 
prostranství propojit a to tak, aby 
uživatelé nemuseli složitě zdolávat 
různé úrovně. Navrhujeme tedy 
lávku pro pěší a cyklisty v úrovni 
nad okruhem. Jedná se o propoje-
ní zelených ploch na celoměstské 
úrovni.

Tuto lávku doplňujeme zelenými 
záhony tak,aby přechod nad kříže-
ním dvou městských tepen (Plzeň-
ské a Městského okruhu) byl pro 
uživatele co nejpříjemnější.

Celé prostředí dále dopňují stro-
my, koše a lavičky, které pro-
středí kultivují. Zelené střechy 
objektů nahrazují prostor, který 
budovy zastavěly, zároveň také při-
spívají k čistšímu ovzduší.
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prostředí, kterému dominuje doprava
hluk, prach a smog

reklamní poutače
znepřehledňující situaci

tmavé prostředí pod mostovkou

zbytkové plochy v okolí okruhuAnděl

Košíře

odstavná plocha pro automobily



pod městským okruhem

& návrh

 stávající stav & & návrh
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schodiště propojující
Plzeňskou se Sacré -Coeurem

znepřehledňující situaci

zklidněná komunikace Plzeňské ulice
znepřehledňující situaci

zelené střechy
přispívají k čistšímu ovzduší

plnohodnotná ulice
s obchodním parterem



stávající stav návrh

&
 • vytvoření plnohodnotné ulice 

s obchodním parterem- propojení nového 
a starého Smíchova

 • schodiště propojující Plzeňskou se Sacré 
- Coeurem

 • zelené střechy nových objektů přispívají 
k čistšímu ovzduší

 • rozhraní mezi „novým“ a „starým“ 
Smíchovem

 • dominantní pozice dopravy
 • hluk prach a smog
 • reziduální prostor pod nadjezdem 

Městského okruhu
 • odstavná plocha pro automobily

-

+
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Návrh

● vytvoření ulice - propojení nového a starého smíchova
● zelené propojení parků

Stávající stav

● rozhraní mezi "novým" a "starým" Smíchovem
● reziduální prostor pod nadjezdem Městského okruhu

● odstavná plocha pro automobily
● neudržované prostranství

& návrhstávající stav &

m 1: 1500

  návrh



tunel Mrázovka

technologie tunelu

park Mrázovka

stavební záměr „Greenpoint“

aktivní parter

lávka nad Městským okruhem
propojující dva celoměstské 
systémy zeleně
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schodiště propojující prostor
Plzeňské se Sacré - coeurem

park Sacré - coeur

technologie tunelu

aktivní parter

aktivní parter

stavební záměr „Projekt Smíchov“
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nad městským okruhem
 stávající stav & & návrh
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prostředí, kterému na všech úrovních dominuje doprava
hluk, prach a smog

reklamní poutače
znepřehledňující situaci

Park Sacré -Coeur

Park Mrázovka

zbytkové plochy v okolí okruhu



 stávající stav & & návrh& návrh

nad městským okruhem
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Park Sacré -Coeur

Park Mrázovka

zelené střechy
přispívají k čistšímu ovzduší

znepřehledňující situaci

schodiště propojující
Plzeňskou se Sacre -Coeurem

znepřehledňující situaci

zelené záhony
po okrajích lávky

lávka propojující Sacré -Coeur s Mrázovkou
propojí dva velké celopražsky významné systémy zeleně
vytváří cestu pro pěší a cyklisty od Cibulky až na Pražský hrad



stávající stav návrh

&
 • lávka propojující Sacré -Coeur 

s Mrázovkou vytváří cestu pro pěší 
a cyklisty od Cibulky až na Pražský hrad

 • zelené střechy nových okolních budov 
a zelené záhony po okrajích lávky opticky 
zpříjemňují prostředí a napomáhají zlepšit 
klima ovlivněné dopravou

 • rozhraní dvou velkých zelených 
systémů /cest

 1 přes Sacré -Couer, zahradu 
Kinských až na Pražských hrad

 2 přes Mrázovku, Šalamounku až na 
Cibulku 
 

 • dominantní pozice dopravy
 • hluk prach a smog

+

-
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Návrh

● vytvoření ulice - propojení nového a starého smíchova
● zelené propojení parků

Stávající stav

● rozhraní mezi "novým" a "starým" Smíchovem
● reziduální prostor pod nadjezdem Městského okruhu

● odstavná plocha pro automobily
● neudržované prostranství

& návrhstávající stav &

m 1: 1500

  návrh



224 |



| 225



Bellevue residence Grafická
EKOLA group, spol, s. r. o.

(EIA 2010)

Mozartova brána
A.D.N.S. production, s. r. o.

(?)

Bytový dům Mozartova
Vancouver Residential, s. r. o.(A.LT architekti)

(ve výstavbě) Dostavba městského bloku Kováků
C.I.G., a. s. (Bogle Architects, AED project, a. s.)
(SP 2015)

námi navrhované objekty

Green Point
Hampshire green point, a. s.

(ÚR 2015)

Projekt Smíchov
PKM developement, s. r. o.
(ÚR 2016)

stavební předpoklad v okolí okruhu
Situaci v okolí Městského okruhu 
je třeba podchytit co nejdříve. Na 
tomto území v současné době 
plánováno několik projektů v růz-
né fázi schvalovaní. Ne všechny 
z nich však splňují požadavky 
hodné městského prostředí 
(například objektu Green Point 
chybí aktivní parter). Stejně tak je 
na tom i dům Mozartova brána, 
který se navíc do exponované-
ho nároží staví slepou fasádou. 
Projekt Smíchov sice do svého 
návrhu zahrnuje schodiště na 
Sacré -Coeur, ale jeho nástup je 
umístěn až za hranu vjezdu do 
objektu, kde je velmi snadno 
přehlédnutelný.
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Green point

Dostavba městského bloku Kováků

Dostavba městského bloku Kováků

Projekt Smíchov

Mozartova brána

Green point
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DOPRAVA

historie, swot analýza, etapizace, dopravní modely, detaily řešení

Ing. arch. Petr Preininger
ateliér DUK, s. r. o.

Ing. arch. Tomáš Cach
cyklodoprava
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historie dopravy v území

7 betonová hřbitovní zeď padla kvůli rozší-                   
   ření Plzeňské, 1951

4 defilé motorových vozů, 1897

1 linka 9 míří na konečnou zastávku

8 rekonstrukce tramvajové trati Klamovka,    
   1979

5 míjení soukromé elektrické dráhy   
   Smíchov -Košíře

2 linka 15 opouští zastávku Zámečnice

9 zastávka Demartinka

6 rekonstrukce Plzeňské, 1979

3 vůz T1 míří k zastávce Kavalírka

Historický vývoj Plzeňské ulice začíná roku 
1953, kdy sloužila pro průjezd ve směru 
západ – východ pouze ulice Plzeňská, kte-
rá byla poměrně úzká a jezdila v ní navíc 
tramvaj.

Tramvaj byla vedena v ose ulice, přičemž 
ve východní části byly zastávky bez os-
trůvků, v západní části byly úzké nástupní 
ostrůvky dle dobového standardu (šířka 
1,75 m). Nejužším místem byl prostor 
u křižovatky Klamovka, kde byla dopravní 
situace navíc komplikovaná směrovým 
vedením ulice.

V 60tých letech 20. století byla Plzeňská 
ulice zčásti rozšířena demolicemi staré 
zástavby (1956), která byla nahrazena 
panelovými domy.

V 80tých letech bylo provedeno zjed-
nosměrnění Plzeňské ulice a tramvaj byla 
umístěna excentricky na její jižní stranu. 
Směr západ – východ byl převeden do uli-
ce Vrchlického a Duškovy. V obou směrech 
byly v celém úseku vytvořeny kapacitní 
dvoupruhové jednosměrné komunikace. 
Největším dopravním zásahem kromě 
prostoru Klamovky byl prostor Buďánek, 
kde byly nadřazeny požadavky technic-
kých norem zdravému rozumu a lidskému 
měřítku. Dalším brutálním dopravním 
zásahem do území bylo připojení tunelo-
vého komplexu Strahovský tunel, Mrázov-
ka a v neposlední řadě výstavba a připojení 
obchodního centra Tesco (dříve Carrefour). 
Tyto stavby výrazně zkomplikovaly doprav-
ní vztahy v území.

V současné době zůstal nejužším místem 
úsek ulice Plzeňské a ulice Duškovy mezi 
ulicí Mozartovou a U Trojice.
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SWOT analýza (z pohledu dopravy)

silné stránky

 • dobrá dostupnost centra Prahy 
všemi druhy dopravy díky poloze 
v širším centru města blízko jednoho 
z nejvýznamnějších subcenter (Anděl)

 • kvalitní MHD - četnost spojů, rychlost 
dopravy

 • část území s tradiční blokovou 
zástavbou činžovních domů 
podporující fungování bezmotorové 
a veřejné dopravy

 • z hlediska cyklodopravy je údolí 
Motolského potoka bezkonkurenčně 
nejpříznivější spojnicí centra 
a západních předměstí díky přímosti 
trasy a nejpozvolnějšího plynulého 
stoupání, resp. klesání

slabé stránky

 • hluk, vysoká prašnost (auta, 
autobusy, tramvaje) a emise v ovzduší 
(auta, autobusy)

 • nekvalitní a neudržované povrchy
 • časté kolony na Plzeňské ulici 

(individuální doprava, autobusy 
a vozidla záchranných složek)

 • úzké profily Plzeňské mezi ulicemi 
U Trojice a Tomáškovou (min. 16,90) 
a Duškovy mezi ulicemi U Trojice 
a Mozartovou (min. 16,85)

 • složitá mimoúrovňová křižovatka 
v připojení tunelů Mrázovka, 
Strahovský

 • křížení vjezdových a výjezdových tras 
objektu TESCO s provozem křižovatky 
a zásobování TESCO z Radlické

 • nebezpečné nenormové přechody 
(délka, počet jízdních pruhů, tramvaj)

 • vysoká průjezdná rychlost 
(automobily i tramvaje)

 • mohutné sloupy trolejového vedení 
a dopravní značení v chodnících 
a jejich četnost

 • samostatný CYKLO -BUS -TAXI pruh ve 
Vrchlického – nebezpečný pro cyklisty

 • z hlediska cyklodopravy jsou jediná 
možná spojení (bez existujících 
alternativ) nepříznivě přetížena 
automobilovou dopravou (problém 
z hlediska bezpečnosti, komfortu 
i zdraví)

 • některé boční ulice v prudkém svahu 
jsou bariérové, nekomfortní pro 
jízdu na kole apod. (Kmochova, Na 
Čečeličce, U Paliárky

+ -

stávající stav &
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příležitosti

 • odhlučnění (méně hlučný kryt 
vozovky)

 • snížení prašnosti (zeleň v ulicích)
 • investice do kvalitních povrchů
 • pravidelný úklid a údržba
 • sdílení tramvajového pásu 

s autobusy a vozidly záchranných 
složek

 • celkové zklidnění dopravy a vytvoření 
plnohodnotné městské třídy 
s atraktivními podmínkami pro 
městský život a šetrné způsoby 
pohybu po městě

 • možnost redukce IAD (parkování, 
ZPS), z důvodu dobré dostupnosti 
centra Prahy (MHD)

 • zúžení jízdních pruhů, omezení 
průjezdu nákladních aut

 • omezení velikosti zásobovacích 
vozidel, vymezení času pro 
zásobování

 • rekonstrukce tramvajové tratě 
v souvislosti s rekonstrukcí 
kanalizačního řadu

 • plnohodnotná integrace cyklodopravy 
a vytvoření kontinuální chráněné trasy

 • komfortní a důstojné podmínky pro 
pěší

hrozby

 • čekání na jiné projekty a ponechání 
stávajícího stavu ve víře, že například 
Radlická radiála situaci vyřeší

 • zachování a dalšími úpravami 
potvrzování charakteru městské 
výpadovky

 • zvýšení kapacity pro automobilovou 
dopravu v důsledku jejího růstu (jako 
přirozené reakce na dopravní politiku 
města)

 • preference plynulosti a komfortu 
pro automobilovou dopravu na úkor 
podmínek ostatních druhů dopravy 
a jiných nedopravních aktivit v území

 • vznik nové zástavby bez promyšlené 
regulace, která znemožní dostatečně 
prostorné a komfortní řešení 
provozního uspořádání veřejných 
prostranství

& návrh

! !
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etapizace IAD
problemová mapa

etapa A
První etapa úprav dopravního 
systému sleduje nejbližší časový 
horizont. Z důvodu minimalizace 
omezení dopravy se u hlavních 
ulic, kterými jsou Plzeňská, Vrch-
lického –Duškova, předpokládají 
pouze drobné stavební úpravy pro 
zvýšení bezpečnosti provozu ze-
jména chodců a cyklistů, jako jsou 
dělící ochranné ostrůvky na pře-
chodech pro chodce, bezbarierové 
úpravy na přechodech pro chodce, 
případně vložení nových přechodů, 
samostatné cyklopruhy a cyklo-
přejezdy a dále úpravy dopravní-
ho režimu dopravním značením 
zejména z důvodu zvýšení kapacity 
parkovacích stání.

Stávající uspořádání uliční sítě 
vytváří řadu dopravních problémů 
jak na hlavních ulicích, tak na míst-
ní síti ulic. Mezi hlavní problémy 
na hlavní uliční síti patří chybějící 
příčná propojení (např. Košířské 
náměstí), rozlehlost některých 
křižovatek (např. křižovatka ulic 
Plzeňská - Musílkova - Nad Zámeč-
nicí), průjezd kapacitní dopravy ve 
stísněných poměrech ulicí Plzeň-
skou ve směru z centra (neod-
povídá charakteru ulice s funkcí 
městské třídy s absencí parkování 
a s omezenou možností zásobová-
ní), omezené podmínky pro vedení 
cyklistické dopravy, stísněné pod-
mínky v ulici Duškova.

cesta z města ven

cesta do města

cesta do města

cesta z města ven

cesta z města ven

cesta do města

!!
!
! ! ! ! !

!! !
!

!

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

234 |



Druhá etapa úprav dopravního 
systému radikálně mění dopravní 

systém v území. Automobilová 
doprava je převedena ve dvou 

pruzích pro oba směry do ulice 
Duškovy a Vrchlického v úseku od 
ulice Mozartovy po ulici Prachne-

rovu. Na severní polovině Plzeňské 
ulice je vedena v převážném úseku 

ve sjednoceném povrchu pouze 
dopravní obsluha s vyhrazenými 

parkovacími stáními, mezi kterými 
jsou vysazeny stromy. Dále jsou zde 
vedeni cyklisté ve směru do Motola.

Třetí etapa úprav dopravního 
systému řeší zúžené „hrdlo“ v ulici 
Duškova. Navrženo je rozšíření uli-
ce s předpokladem demolice domů 
na jižní straně a jejich nová výstav-
ba v uliční čáře, dané předválečnou 

regulací v západní části ulice.
V návaznosti na přejezd pro 

cyklisty a přechod pro chodce je 
navržena pěší a cyklistická stezka 

pod svahy na jižní straně území, 
která umožní bezpečný průjezd 

územím zejména pro rekreační pěší 
a cyklistickou dopravu.

cesta z města ven

cesta do města

cesta do města

cesta z města ven

cesta z města ven

cesta do města

!!
!
! ! ! ! !

!! !
!

!

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

etapa B

etapa C
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etapizace MHD
stávající stav &
Mezi hlavní problémy veřejné dopravy patří zejména nedostatečné pokrytí 
území z hlediska dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, s čímž souvisí 
zejména rozmístění stanic (chybějící stanice Demartinka a reálná poloha 
stanice Bertramka). Dalším problémem je přístup na některé zastávky MHD 
(např. Kavalírka pro směr z centra), dlouhé přestupní vazby mezi tramvají 
a autobusy (např. Klamovka).

Etapa A je shodná se současným stavem se všemi problémy, které se v úze-
mí vyskytují.

C
U Zvonu Bertramka

AndělKlamovka

tram : 300 m = 5 min chůze

U Zvonu Malostranský hřbitov
AndělKlamovkaKavalírka

BertramkaVozovna Košíře

tram : 300 m = 5 min chůze
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V etapě B by měly být vyřešeny všechny problémy v území.

Mezi hlavní úpravy této etapy patří zejména posun a doplnění zastávek 
MHD (Bertramka, Malostranský hřbitov, U Zvonu, Klamovka, Demartin-
ka, Kavalírka), které zlepší dostupnost veřejné dopravy v území a záro-
veň zlepší přístup na tyto zastávky.

Autobusy pojedou v zastávce Kavalírka po tramvajovém tělese. Linka 123 
bude vedena k bývalé vozovně a zpět na Cibulku. Autobusová linka 167 
a 191 pojednou od Jinonické ulice Vrchlického v obou směrech. 

Třetím důležitým počinem je vymezení trasy tramvají a případných au-
tobusů „zeleným“ svodidlem, které jasně nadefinuje jízdní dráhu, přecho-
dy pro chodce a přejezdy pro auta. Toto svodidlo zároveň sníží hlukovou 
zátěž území a přinese zlepšení prostředí vložením zeleně.

& návrh

C
U Zvonu Bertramka

AndělKlamovka

tram : 300 m = 5 min chůze

U Zvonu Malostranský hřbitov
AndělKlamovkaKavalírka

BertramkaVozovna Košíře

tram : 300 m = 5 min chůze
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!přetížený uliční profil

obtížně průchodné místo

nové přechody

zlepšení průchodnosti

rozšíření profilu

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

cesta ve svazích

zlepšení podmínek pro chodce

etapizace pěší doprava

Základním problémem je přetížení 
uličních profilů automobilovou 
dopravou průjezdnou, většina 
chodníků je relativně úzkých díky 
parkování. Nepřívětivá je mimo-
úrovňová křižovatka městského 
okruhu. Kartouzská ulice ani nelze 
projít.

Na Plzeňské je problematický úzký 
chodník se zábradlím díky vedení 
tramvajové trati u domů.

Z hlediska bezbariérovosti jsou 
kritické severojižní příčné směry 
v údolí. Ulice mají velký podélný 
sklon, někde jsou jen schodiště.
Přestupní vazby veřejné dopravy 
nejsou komfortní.

Je zvýšena bezpečnost přechá-
zení frekventovaných komunikací 
vkládáním dělicích ostrůvků nebo 
redukcí počtu jízdních pruhů. Nově 
je zřízen světelně řízený přechod 
přes Plzeňskou na Košířském 
náměstí.

Bezbariérově jsou propojeny ulice 
dosud oddělené schodištěm v kři-
žovatkách Plzeňská–Pod Radnicí, 
Plzeňská–Mahenova, Holečkova-
–U Tyrše a Holečkova–Mahenova.
Snáze jsou dostupné sdružené 
zastávky tramvají a autobusů 
(Kavalírka apod.). Na Košířském 
náměstí a u ZŠ Nepomucká jsou 
zřízeny obytné zóny.

problemová mapa

etapa A
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!přetížený uliční profil

obtížně průchodné místo

nové přechody

zlepšení průchodnosti

rozšíření profilu

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

cesta ve svazích

zlepšení podmínek pro chodce

Na Plzeňské mezi Kartouzskou 
a Vrchlického jsou rozšířeny chod-
níkové plochy a výrazně zklidněna 
automobilová doprava. Mezi Kar-
touzskou a Holečkovou je obytná 

zóna (mimo tramvajovou trať) v jed-
né výškové úrovni a umožněn volný 

komfortní pohyb.
 

V Kartouzské je vybudován chodník 
mezi Radlickou a Plzeňskou, zlikvi-

dovaný městským okruhem.

Zastávky veřejné dopravy jsou 
umístěny v příznivějších polohách 

z hlediska pěší dostupnosti.

Je vystavěna parková stezka na úpatí 
zeleného severního svahu v jižní 

části území.

V rámci cesty na úpatí svahu (Pod 
Kavalírkou – Husovy sady – Mrá-

zovka) je napřímen průchod a zlep-
šeny parametry na dvou kritických 
místech se soukromými pozemky, 

v návaznosti na novou výstavbu a na 
ulice Jinonická a Na Popelce.

Zlepšeny jsou parametry chodníků 
v ulici Duškova díky jejímu rozšíření.

etapa B

etapa C
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etapizace cyklodoprava

Základním problémem je přetí-
žení jediných možných propojení 
údolím automobilovou dopravou ve 
stísněných uličních profilech.

Kritický je směr z centra na Pl-
zeňské, v Kartouzské i Holečkově. 
Kolizní jsou šířky jízdních pruhů 
i parkování. Ve směru do centra je 
průjezd lepší díky BUS+cyklo+TA-
XI pruhům a v okolí městského 
okruhu díky piktogramovým 
koridorům.

Příznivé pozvolné převýšení není 
využito ani pro chráněné propojení 
ve sdíleném prostoru s chodci, ne-
lze obousměrně projet souběžnými 
vedlejšími ulicemi.

Ihned lze vyznačit jízdní pruhy pro 
cyklisty na Plzeňské mezi Tomáš-
kovou a Holečkovou ve vozovce. 
Při větších úpravách mohou pokra-
čovat dále.

Souvislá chráněná trasa je navr-
žena bez velkých stavebních úprav 
ve sdíleném prostoru s chodci 
Duškovou a Vrchlického a ve 
zklidněné vozovce Pod Kavalírkou 
a Nepomucká. Nutné jsou úpravy 
světelně signalizačních zařízení 
v rámci plánované obnovy a opra-
vy chodníků – stezek.

Ve vedlejších ulicích jsou zóny 
30 s cykloobousměrkami. Zlep-
šeny jsou místní vazby společně 
s chodci.

problemová mapa

etapa A

!! !
!

!

přetížený uliční profil

chráněná cesta

integrovaná cesta

integrovaná cestazklidněná cesta

chráněná cesta

integrovaná cesta

chráněná cesta

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C
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přetížený uliční profil

chráněná cesta

integrovaná cesta

integrovaná cestazklidněná cesta

chráněná cesta

integrovaná cesta

chráněná cesta

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

Souvislé jízdní pruhy pro cyklisty pro 
rychlý průjezd a obsluhu navazují-
cího území jsou zřízeny na Vrchlic-
kého a Duškově v rámci převedení 

automobilového tranzitu.

Obousměrný cyklistický provoz je 
na Plzeňské v úseku Kartouzská – 
Vrchlického v rámci, prakticky ve 
standardu chráněné trasy. Úprava 
výrazně zvyšuje bezpečný průjezd 

údolím i jeho obsluhu.

Zelená chráněná cyklistická trasa 
je vybudována v jižní části území 

formou stezky na úpatí severního 
svahu. Význam je zejména rekreační, 

doplňkově dopravní.

V rámci chráněné zelené cesty na 
úpatí svahu (Pod Kavalírkou – Hu-

sovy sady – Mrázovka) je napřímen 
průchod a zlepšeny parametry na 

dvou kritických místech se sou-
kromými pozemky, v návaznosti na 

novou výstavbu a na ulice Jinonická 
a Na Popelce.

V rámci integračních opatření jsou 
zejména zlepšeny parametry jízdních 

pruhů pro cyklisty v ulici Duškova 
díky jejímu rozšíření.

etapa B

etapa C
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problémová mapa
Stávající uspořádání uliční sítě 
vytváří řadu dopravních problémů 
jak na hlavních ulicích, tak na místní 
síti ulic.

Mezi hlavní problémy na místní 
uliční síti patří uspořádání ulic z hle-
diska parkování, absence vzrostlé 
zeleně, povrchy ulic, neřešení cykli-
stické dopravy, průjezd před školou 
v ulici Nepomucká.

Mezi hlavní problémy na hlavní 
uliční síti patří chybějící příčná 
propojení (např. Košířské náměs-
tí), rozlehlost některých křižovatek 
(např. křižovatka ulic Plzeňská - 
Musílkova - Nad Zámečnicí), průjezd 
kapacitní dopravy ve stísněných 
poměrech ulicí Plzeňskou ve směru 
z centra (neodpovídá charakteru 
ulice s funkcí městské třídy s absen-
cí parkování a s omezenou možností 
zásobování), omezené podmínky pro 
vedení cyklistické dopravy, stísně-
né podmínky v ulici Duškova.

Mezi hlavní problémy na místí 
uliční síti patří uspořádání ulic z hle-
diska parkování, absence vzrostlé 
zeleně, povrchy ulic, neřešení cykli-
stické dopravy, průjezd před školou 
v ulici Nepomucká.

chybí příčná pěší
vazba

parkování v předprostoru
školy je nebezpečné

rozlehlá křižovatka
s parkovištěm
s potlačeným prostorem
pro pěší

rozlehlá křižovatka
s nevhodně umístěnými
přechody zejména ve vazbě
na zastávky tramvaje

špatná dostupnost území
MHD, vysoká kapacita
průjezdné dopravy

dlouhé přestupní vazby
tramvaj - autobus

kapacitní doprava, chybějící příčné pěší vazby,
malá kapacita parkovacích stání, špatná obsluha
přilehlých objektů, nevhodné podmínky pro
cyklistickou dopravu, nevhodné podmínky pro
městskou třídu s obchody

úzký profil ulice, úzké chodníky, chybí
možnost parkování, špatná obsluha objektů,
velká kapacita dopravy - hluk prašnost,
vysoká rychlost, nevhodné podmínky pro
městskou třídu s obchody

úzký profil ulice, úzké chodníky, chybí
možnost parkování, špatná obsluha objektů,

velká kapacita hluk, prašnost

špatná dostupnost
území MHD

chybí příčná pěší
vazba

nevhodné podmínky pro
vedení cyklistické
dopravy
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chybí příčná pěší
vazba

parkování v předprostoru
školy je nebezpečné

rozlehlá křižovatka
s parkovištěm
s potlačeným prostorem
pro pěší

rozlehlá křižovatka
s nevhodně umístěnými
přechody zejména ve vazbě
na zastávky tramvaje

špatná dostupnost území
MHD, vysoká kapacita
průjezdné dopravy

dlouhé přestupní vazby
tramvaj - autobus

kapacitní doprava, chybějící příčné pěší vazby,
malá kapacita parkovacích stání, špatná obsluha
přilehlých objektů, nevhodné podmínky pro
cyklistickou dopravu, nevhodné podmínky pro
městskou třídu s obchody

úzký profil ulice, úzké chodníky, chybí
možnost parkování, špatná obsluha objektů,
velká kapacita dopravy - hluk prašnost,
vysoká rychlost, nevhodné podmínky pro
městskou třídu s obchody

úzký profil ulice, úzké chodníky, chybí
možnost parkování, špatná obsluha objektů,

velká kapacita hluk, prašnost

špatná dostupnost
území MHD

chybí příčná pěší
vazba

nevhodné podmínky pro
vedení cyklistické
dopravy
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zklidnění Plzeňské
Jednotlivé úseky Plzeňské ulice mají různé 
stupně zklidnění a obytnosti s výjimkou 
tramvajového tělesa, které má konstantní 
rychlost (50 km/h).

Pro sanitky a ostatní vozidla IZS je umož-
něn rychlý průjezd po tramvajovém těle-
se.

Obsluha této živé městské třídy městské 
třídy je umožněna plnohodnotně všemi 
druhy dopravy:

preference veřejné dopravy (více zastá-
vek včetně zlepšení jejich dostupnosti) 
a pěší dopravy (více prostoru pro chůzi 
a pobytovost, nová bezbariérová propoje-
ní);

cyklistický provoz je zajištěn obousměrně 
kontinuálně v celé délce městské třídy pro 
výrazné zlepšení prostupnosti a dostup-
nosti území (obchody, služby, škola atd.);

automobilový provoz umožňuje podstatně 
lepší obsluhu území (zajištěna nová místa 
pro parkování a zásobování zejména tam, 
kde dnes zastavení vozidel u objektů není 
zajištěno).

Provozuschopnost a bezpečnost navržené 
cykloobousměrky je zajištěna v souladu 
s novými Technickými podmínkami Mi-
nisterstva dopravy TP 179 – Navrhování 
komunikací pro cyklisty (zejména viz kap. 
6.4), způsob řešení a stupeň sdílení či 
oddělení provozu vychází z provozně-pro-
storového kontextu, především rychlosti 
a intenzitě provozu ostatních vozidel 
a chodců.

tramvajové těleso
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
30 km/h

sdílený prostor
20 km/h

tramvajové těleso
50 km/h

tramvajové těleso
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
30 km/h

sdílený prostor
20 km/h
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tramvajové těleso
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
30 km/h

sdílený prostor
20 km/h

tramvajové těleso
50 km/h

tramvajové těleso
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
50 km/h

vozovka
30 km/h

sdílený prostor
20 km/h
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etapa A
První etapa úprav dopravního 
systému sleduje nejbližší časový 
horizont. Z důvodu minimalizace 
omezení dopravy se u hlavních 
ulic, kterými jsou Plzeňská, 
Vrchlického –Duškova, předpo-
kládají pouze drobné stavební 
úpravy pro zvýšení bezpečnosti 
provozu zejména chodců a cyk-
listů, jako jsou dělící ochranné 
ostrůvky na přechodech pro 
chodce, bezbarierové úpravy 
na přechodech pro chodce, 
případně vložení nových pře-
chodů, samostatné cyklopruhy 
a cyklopřejezdy a dále úpravy 
dopravního režimu dopravním 
značením zejména z důvodu 
zvýšení kapacity parkovacích 
stání.
U ostatních ulic jsou již v první 
etapě navrženy úpravy uličního 
parteru (výměna povrchů, uspo-
řádání parkování s předpokla-
dem vysazení stromů). Prioritou 
by měla být místa veřejných 
prostranství, kde jsou navrženy 
většinou obytné ulice s možnos-
tí parkování rezidentů případně 
návštěvníků školy.

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

B
US

B
US

B
U

S B
U

S

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BU
S

BU
S

BU
S BU

S

Obytná ulice na Košířském náměstí

umožněn je vjezd pouze
pro rezidenty a zásobování

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
a obousměrný provoz cyklistů

Místo pro přecházení

příprava pro výsadbu stromů

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i při velké šířce ulice s tramvají

Podélná parkovací stání

Ulice Pod Kavalírkou Vstup do parku Kavalírka

pro lepší definování vstupu do parku
a zklidnění dopravy v ulici zvyšujeme
křižovatku do úrovně chodníku.
Pojížděná plocha je vymezena sloupky

Ulice Pod Kavalírkou

Ulice Na Zámyšli

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice Pod Klamovkou

Přechod pro chodce

po obou stranách ulice jsou navržena
parkovací stání. Na chodníku je navržen
obousměrný pohyb cyklistů a chodců.

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečnější přechod

chodců i přes dva jízdní pruhy

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod chodců i přes dva jízdní pruhy a tramvaj

menší šířka jednosměrné obytné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice Hlaváčkova

Podélná parkovací stání

značení a drobné stavební úpravy

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu
stromů

Podélná
parkovací stání

Obytná ulice před ZŠ
Nepomucká

zvyšuje bezpečnost
chodců zejména dětí
před školou, přičemž jsou
v ulice umístěna
krátkodobá parkovací
stání pro rodiče

Podélná parkovací stání

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i přes dva jízdní
pruhy a tramvaj

Košířské náměstí

signalizovaný přechod pro chodce
umístěný v ose schodů a náměstí
umožňuje přímou vazbu ke škole
a kostelu. Bezpečnost chodců zajišťují
ochranné ostrůvky před tramvají.

Vstup do parku Kavalírka

Posun autobusové zastávky Klamovka
umožní zlepšení obsluhy v území u bývalé
vozovny. Na chodníku je navržen
obousměrný pohyb cyklistů a chodců.

pro lepší definování vstupu do parku
a zklidnění dopravy v ulici zvyšujeme

křižovatku do úrovně chodníku.
Pojížděná plocha je vymezena sloupky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
a obousměrný provoz cyklistů

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních

umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice U Kavalírky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních umožňuje zvýšení kapacity
parkování i při vložení stromů
a obousměrném provozu cyklistů

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i přes dva jízdní pruhy

Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
a přejezd chodců a cyklistů

Stezka pro pěší a cyklisty
osvětlená stezka s novým povrchem
zlepší vazbu pro pěší a cyklisty
v západovýchodním směru

Posun autobusové zastávky Jinonická

umožní zlepšení obsluhy v území
u bývalé vozovny. V další etapě
zkrátí přestup na tramvajovou
zastávku Demartinka.

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají široký chodník

příprava pro
výsadbu stromů
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Obytná ulice na Košířském náměstí

umožněn je vjezd pouze
pro rezidenty a zásobování

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
a obousměrný provoz cyklistů

Místo pro přecházení

příprava pro výsadbu stromů

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i při velké šířce ulice s tramvají

Podélná parkovací stání

Ulice Pod Kavalírkou Vstup do parku Kavalírka

pro lepší definování vstupu do parku
a zklidnění dopravy v ulici zvyšujeme
křižovatku do úrovně chodníku.
Pojížděná plocha je vymezena sloupky

Ulice Pod Kavalírkou

Ulice Na Zámyšli

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice Pod Klamovkou

Přechod pro chodce

po obou stranách ulice jsou navržena
parkovací stání. Na chodníku je navržen
obousměrný pohyb cyklistů a chodců.

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečnější přechod

chodců i přes dva jízdní pruhy

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod chodců i přes dva jízdní pruhy a tramvaj

menší šířka jednosměrné obytné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice Hlaváčkova

Podélná parkovací stání

značení a drobné stavební úpravy

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu
stromů

Podélná
parkovací stání

Obytná ulice před ZŠ
Nepomucká

zvyšuje bezpečnost
chodců zejména dětí
před školou, přičemž jsou
v ulice umístěna
krátkodobá parkovací
stání pro rodiče

Podélná parkovací stání

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i přes dva jízdní
pruhy a tramvaj

Košířské náměstí

signalizovaný přechod pro chodce
umístěný v ose schodů a náměstí
umožňuje přímou vazbu ke škole
a kostelu. Bezpečnost chodců zajišťují
ochranné ostrůvky před tramvají.

Vstup do parku Kavalírka

Posun autobusové zastávky Klamovka
umožní zlepšení obsluhy v území u bývalé
vozovny. Na chodníku je navržen
obousměrný pohyb cyklistů a chodců.

pro lepší definování vstupu do parku
a zklidnění dopravy v ulici zvyšujeme

křižovatku do úrovně chodníku.
Pojížděná plocha je vymezena sloupky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
a obousměrný provoz cyklistů

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních

umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice U Kavalírky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních umožňuje zvýšení kapacity
parkování i při vložení stromů
a obousměrném provozu cyklistů

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
chodců i přes dva jízdní pruhy

Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přechod
a přejezd chodců a cyklistů

Stezka pro pěší a cyklisty
osvětlená stezka s novým povrchem
zlepší vazbu pro pěší a cyklisty
v západovýchodním směru

Posun autobusové zastávky Jinonická

umožní zlepšení obsluhy v území
u bývalé vozovny. V další etapě
zkrátí přestup na tramvajovou
zastávku Demartinka.

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají široký chodník

příprava pro
výsadbu stromů
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Ulice Na Popelce

Rozšíření ulice umožňuje vložení
podélných parkovacích stání
a zlepšení připojení do křižovatky

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu stromů

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu stromů

chodník s obousměrným
provozem cyklistů

Podélná parkovací stání

obousměrná ulice
 s jednostranným

šikmým parkováním se
stromy

Příjezd do garáží Tesco

napřímení trasy zjednodušuje
příjezd s vyšší kapacitou vjezdu

Zrušení přímého vjezdu
do garáží Tesco

Rozšíření
chodníku

Předjezd před hotel Movenpick

obytná ulice doplněná přechodem
a přejezdem pro cyklisty umožňuje
obousměrný pohyb cyklistůchodník s provozem cyklistů

Podélná parkovací stání

po obou stranách ulice
jsou navržena
parkovací stání. Na
chodníku je navržen
obousměrný pohyb
cyklistů a chodců.

chodník s obousměrným provozem cyklistů

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečnější přechod
chodců i přes dva jízdní pruhy

chodník s obousměrným
provozem cyklistů

Přejezd pro cyklisty se signalizací

pouze přes tramvaj zajišťuje
bezpečný přejezd  cyklistů

umožňuje využití
vjezdu s vyšší
kapacitou
vjezdu při zvýšení
kapacity přetížené
křižovatky

Podélná parkovací stání

značení a drobné
stavební úpravy

Ulice U Tyrše

obytná ulice bez parkování
se stromy umožňuje vjezd
jen pro dopravní obsluhu

obousměrná ulice
s oboustranným
podélným
parkováním se
stromy

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých
parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity
parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice U Paliárky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních umožňuje zvýšení kapacity
parkování i při vložení stromů ob čtyři
stání

Ulice Grafická

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých
parkovacích stáních umožňuje
zvýšení kapacity parkování i při
vložení stromů ob 4 stání

Ulice Na Čečeličce

Menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání

Ulice Starokošířská

Obousměrný úsek ulice umožňuje příjezd
k objektu s podzemními garážemi
Kolmá parkovací stáních
umožňují zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání.

Ulice Starokošířská

Ulice Mahenova

Menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání

Ulice Brožíkova

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání Přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přejezd  cyklistů.

Doplněné vodorovné dopravní značení
zvýší pezpečnost chodců a cyklistů

Příjezd do garáží
navrhovaného domu

umožňuje  příjez bez
kolize s pěší trasou -
schody od zahrady Sacré-
coeur

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod chodců i přes dva jízdní pruhy a tramvaj

Ulice Erbenova

Místo pro přecházení

etapa A
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Ulice Na Popelce

Rozšíření ulice umožňuje vložení
podélných parkovacích stání
a zlepšení připojení do křižovatky

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu stromů

Podélná parkovací stání

příprava pro výsadbu stromů

chodník s obousměrným
provozem cyklistů

Podélná parkovací stání

obousměrná ulice
 s jednostranným

šikmým parkováním se
stromy

Příjezd do garáží Tesco

napřímení trasy zjednodušuje
příjezd s vyšší kapacitou vjezdu

Zrušení přímého vjezdu
do garáží Tesco

Rozšíření
chodníku

Předjezd před hotel Movenpick

obytná ulice doplněná přechodem
a přejezdem pro cyklisty umožňuje
obousměrný pohyb cyklistůchodník s provozem cyklistů

Podélná parkovací stání

po obou stranách ulice
jsou navržena
parkovací stání. Na
chodníku je navržen
obousměrný pohyb
cyklistů a chodců.

chodník s obousměrným provozem cyklistů

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečnější přechod
chodců i přes dva jízdní pruhy

chodník s obousměrným
provozem cyklistů

Přejezd pro cyklisty se signalizací

pouze přes tramvaj zajišťuje
bezpečný přejezd  cyklistů

umožňuje využití
vjezdu s vyšší
kapacitou
vjezdu při zvýšení
kapacity přetížené
křižovatky

Podélná parkovací stání

značení a drobné
stavební úpravy

Ulice U Tyrše

obytná ulice bez parkování
se stromy umožňuje vjezd
jen pro dopravní obsluhu

obousměrná ulice
s oboustranným
podélným
parkováním se
stromy

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých
parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity
parkování
i při vložení stromů ob čtyři stání

Ulice U Paliárky

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních umožňuje zvýšení kapacity
parkování i při vložení stromů ob čtyři
stání

Ulice Grafická

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých
parkovacích stáních umožňuje
zvýšení kapacity parkování i při
vložení stromů ob 4 stání

Ulice Na Čečeličce

Menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání

Ulice Starokošířská

Obousměrný úsek ulice umožňuje příjezd
k objektu s podzemními garážemi
Kolmá parkovací stáních
umožňují zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání.

Ulice Starokošířská

Ulice Mahenova

Menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích
stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání

Ulice Brožíkova

menší šířka jednosměrné ulice
při rozšířených kolmých parkovacích stáních
umožňuje zvýšení kapacity parkování
i při vložení stromů ob pět stání Přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem
zajišťuje bezpečný přejezd  cyklistů.

Doplněné vodorovné dopravní značení
zvýší pezpečnost chodců a cyklistů

Příjezd do garáží
navrhovaného domu

umožňuje  příjez bez
kolize s pěší trasou -
schody od zahrady Sacré-
coeur

Přechod pro chodce

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod chodců i přes dva jízdní pruhy a tramvaj

Ulice Erbenova

Místo pro přecházení
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etapa B
Druhá etapa úprav dopravního systému 
radikálně mění dopravní systém v úze-
mí. Automobilová doprava je převedena 
ve dvou pruzích pro oba směry do ulice 
Duškovy a Vrchlického v úseku od ulice 
Mozartovy po ulici Prachnerovu. Od ulice 
Prachnerovy po ulici Jinonickou, kam je 
převeden severojižní tah Jinonice – Stra-
hov, jsou navrženy dva jízdní pruhy v ka-
ždém směru. V úseku od ulice Jinonické 
po ulici Na Zámyšli je navržen jeden pruh 
ve směru do centra se samostatnými 
odbočovacími pruhy a dva pruhy ve směru 
z centra včetně přejezdu přes signalizova-
ný přejezd tramvaje. V prostoru křižovatky 
ulice Plzeňské s ulicemi Musílkova a Na 
Zámečnici je navrženo nové uspořádání, 
které se vrací k původní historické stopě 
ulice Na Zámečnici. Připojení je rozděleno 
do dvou „spřažených“ signalizovaných 
křižovatek.
Do Plzeňské je převedena městská 
hromadná doprava. Předpokládá se, že 
autobusy pojedou v zastávce Kavalírka 
po tramvajovém tělese se společnými za-
stávkami s tramvají. Autobusová linka 123 
bude vedena k bývalé vozovně a zpět na Ci-
bulku. Autobusová linka 167 a 191 pojed-
nou od Jinonické ulicí Vrchlického v obou 
směrech. Tramvajové těleso je ponecháno 
na jižní straně Plzeňské ulice a je vymezeno 
„zelenými“ svodidly, které umožní plynulý 
provoz tramvají a částečně sníží dopady 
hluku.  Na severní polovině ulice je vedena 
v převážném úseku ve sjednoceném 
povrchu pouze dopravní obsluha s vyhra-
zenými parkovacími stáními, mezi kterými 
jsou vysazeny stromy. Dále jsou zde vedeni 
cyklisté ve směru do Motola. Navržen je 
přesun dalších tramvajových zastávek tak, 
aby se zlepšila obsluha území a zajistila 
se větší četnost příčných vazeb vložením 
dalších chráněných přechodů.
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Tramvajová oboustranná zastávka Vozovna Košíře

nová zástavba zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a obousměrný pohyb
cyklistů; zkrátí se přestup na autobus

Podélná parkovací stání

parkovací stání se
stromy využívají stávající
profil vozovky;
samostatný pruh pro
cyklisty

Nová autobusová zastávka Klamovka

umožní zlepšení obsluhy v území,
posun zkrátí přestup na
tramvajovou zastávku Klamovka

Tramvajová oboustranná zastávka Kavalírka

přesun zastávky zlepší přístup na
zastávky, autobusy budou zastavovat
na stejné zastávce

Úprava ulice Muslíkovy

úprava zmenší dopravní ploch, zjednodušší
pohyb pěších a zvýší jejich bezpečnost

Přejezd pro auta a cyklisty

signalizovaný přejezd z ulice
Vrchlického do Plzeňské umožní
v dalším pokračování na západ
středové vedení tramvaje

Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod a přejezd chodců a cyklistů

Obousměrný provoz v ulici Vrchlického

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pobyh chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

umožní zlepšení obsluhy v území u bývalé
vozovny; umožňuje krátký přestup na
tramvajovou zastávku Vozovna Košíře

osvětlená stezka pro pěší a cyklisty

umožnuje zlepšení obsluhy
v území bývalé vozovky

úprava umožní průjez pro oba směry, zjednodušší pohyb
pěších a zvýší jejich bezpečnost

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají stávající profil vozovky

Úprava křižovatky Plzeňská x Nad Zámečnicí

úprava zmenší dopravní ploch,
zjednodušší pohyb pěších a zvýší jejich
bezpečnost

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají stávající profil
vozovky

Přesunutá autobusová zastávka Jinonická

Cyklostezka pod svahem

Posunutá autobusová zastávka
Klamovka

Posun autobusové zastávky Klamovka

umožní zlepšení obsluhy v území,
posun zkrátí přestup na
tramvajovou zastávku Klamovka

Úprava křižovatky Vrchlického x Práchnerova

Podélná parkovací stání
parkovací stání se stromy využívají stávající
profil vozovky
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Tramvajová oboustranná zastávka Vozovna Košíře

nová zástavba zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a obousměrný pohyb
cyklistů; zkrátí se přestup na autobus

Podélná parkovací stání

parkovací stání se
stromy využívají stávající
profil vozovky;
samostatný pruh pro
cyklisty

Nová autobusová zastávka Klamovka

umožní zlepšení obsluhy v území,
posun zkrátí přestup na
tramvajovou zastávku Klamovka

Tramvajová oboustranná zastávka Kavalírka

přesun zastávky zlepší přístup na
zastávky, autobusy budou zastavovat
na stejné zastávce

Úprava ulice Muslíkovy

úprava zmenší dopravní ploch, zjednodušší
pohyb pěších a zvýší jejich bezpečnost

Přejezd pro auta a cyklisty

signalizovaný přejezd z ulice
Vrchlického do Plzeňské umožní
v dalším pokračování na západ
středové vedení tramvaje

Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

s ochranným ostrůvkem zajišťuje bezpečný
přechod a přejezd chodců a cyklistů

Obousměrný provoz v ulici Vrchlického

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pobyh chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

umožní zlepšení obsluhy v území u bývalé
vozovny; umožňuje krátký přestup na
tramvajovou zastávku Vozovna Košíře

osvětlená stezka pro pěší a cyklisty

umožnuje zlepšení obsluhy
v území bývalé vozovky

úprava umožní průjez pro oba směry, zjednodušší pohyb
pěších a zvýší jejich bezpečnost

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají stávající profil vozovky

Úprava křižovatky Plzeňská x Nad Zámečnicí

úprava zmenší dopravní ploch,
zjednodušší pohyb pěších a zvýší jejich
bezpečnost

Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy
využívají stávající profil
vozovky

Přesunutá autobusová zastávka Jinonická

Cyklostezka pod svahem

Posunutá autobusová zastávka
Klamovka

Posun autobusové zastávky Klamovka

umožní zlepšení obsluhy v území,
posun zkrátí přestup na
tramvajovou zastávku Klamovka

Úprava křižovatky Vrchlického x Práchnerova

Podélná parkovací stání
parkovací stání se stromy využívají stávající
profil vozovky
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Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy využívají
stávající profil vozovky

Tramvajová oboustranná zastávka U Zvonu

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a pohyb chodců

Obytná ulice ve sjednocené úrovni

v jedné úrovni jsou navržena parkovací stání,
stromy, chodník a vozovka; umožněn bude
příjezd pro dopravní obsluhu a obousměrný
pohyb cyklistů; tramvaj je vedena na jižní
straně v odděleném prostoru

osvětlená stezka pro pěší
a cyklisty

Tramvajová oboustranná zastávka Malostranský hřbitov

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní obsluhu
a pohyb cyklistů

Tramvajová oboustranná zastávka Bertramka

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a pohyb cyklistů

Úprava křižovatky Plzeňská x Mozartova

úprava umožní průjezd pro oba směry
z Plzeňské do Duškovy, zjednoduší pohyb
pěších a cyklistů a zvýší jejich bezpečnost

Úprava křižovatky Duškova x Mozartova

úprava umožní průjezd pro oba směry,
zjednoduší pohyb pěších a cyklistů a zvýší
jejich bezpečnost

Ulice Tomáškova

jednosměrná ulice s oboustranným parkováním se stromy,
změna dopravního režimu převedením dopravy z Plzeňské do
Duškovy přinese výrazné zklidnění dopravy

parkovací stání se stromy využívají stávající
profil vozovky

Tramvajová oboustranná zastávka Klamovka

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní obsluhu
a pohyb cyklistů

Obousměrný provoz v ulici Vrchlického

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pohyb chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

Podélná parkovací stání

úprava připojení ulice Erbenovy umožní
její připojení z obou směrů, podélná
stání a výsadbu stromů

Přechod pro
chodce

s ochranným
ostrůvkem

Cyklostezka pod svahem

Obousměrný provoz v ulici Duškova

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pohyb chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

Podélná parkovací stání

etapa B
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Podélná parkovací stání

parkovací stání se stromy využívají
stávající profil vozovky

Tramvajová oboustranná zastávka U Zvonu

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a pohyb chodců

Obytná ulice ve sjednocené úrovni

v jedné úrovni jsou navržena parkovací stání,
stromy, chodník a vozovka; umožněn bude
příjezd pro dopravní obsluhu a obousměrný
pohyb cyklistů; tramvaj je vedena na jižní
straně v odděleném prostoru

osvětlená stezka pro pěší
a cyklisty

Tramvajová oboustranná zastávka Malostranský hřbitov

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní obsluhu
a pohyb cyklistů

Tramvajová oboustranná zastávka Bertramka

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní
obsluhu a pohyb cyklistů

Úprava křižovatky Plzeňská x Mozartova

úprava umožní průjezd pro oba směry
z Plzeňské do Duškovy, zjednoduší pohyb
pěších a cyklistů a zvýší jejich bezpečnost

Úprava křižovatky Duškova x Mozartova

úprava umožní průjezd pro oba směry,
zjednoduší pohyb pěších a cyklistů a zvýší
jejich bezpečnost

Ulice Tomáškova

jednosměrná ulice s oboustranným parkováním se stromy,
změna dopravního režimu převedením dopravy z Plzeňské do
Duškovy přinese výrazné zklidnění dopravy

parkovací stání se stromy využívají stávající
profil vozovky

Tramvajová oboustranná zastávka Klamovka

přesun zastávky zlepší obsluhu území,
umožněn bude příjezd pro dopravní obsluhu
a pohyb cyklistů

Obousměrný provoz v ulici Vrchlického

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pohyb chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

Podélná parkovací stání

úprava připojení ulice Erbenovy umožní
její připojení z obou směrů, podélná
stání a výsadbu stromů

Přechod pro
chodce

s ochranným
ostrůvkem

Cyklostezka pod svahem

Obousměrný provoz v ulici Duškova

do ulice bude převedena obousměrná doprava
v západovýchodním směru; uliční profil
umožní vést v každém směru jeden pruh
a zároveň pohyb chodců a cyklistů; na severní
straně jsou navržena podélná stání

Podélná parkovací stání
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etapa C
Třetí etapa úprav dopravního sys-
tému řeší zúžené „hrdlo“ v ulici 
Duškova. Navrženo je rozšíření ulice 
s předpokladem demolice domů 
na jižní straně ulice a jejich nová 
výstavba v uliční čáře, dané před-
válečnou regulací v západní části 
ulice. Toto řešení umožní vložení 
dvou jízdních pruhů před křižovat-
kou s ulicí Mozartovou ve směru do 
centra a jednoho jízdního pruhu pro 
auta a cyklisty na severní straně. 
Oba směry jsou odděleny střed-
ním pásem s osvětlením. Na obou 
stranách ulice je navrženo podélné 
parkování mezi vysazenými stromy 
a široké chodníky. Ostatní úseky ulic 
by měly být vyřešeny již v předcho-
zích etapách.
V rámci cyklistické a pěší stezky 
je navrženo napřímení trasy přes 
v současné době nedostupné po-
zemky.
V návaznosti na přejezd pro cyklisty 
a přechod pro chodce je navržena 
pěší a cyklistická stezka pod svahy 
na jižní straně území, která umožní 
bezpečný průjezd územím zejména 
pro rekreační pěší a cyklistickou 
dopravu.
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Cyklostezka pod svahem
napřímení osvětlené stezky pro pěší
a cyklisty zkrátí cestu a umožní
bezpečný provoz cyklistů pro
rekreační dopravu
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Cyklostezka pod svahem
napřímení osvětlené stezky pro pěší
a cyklisty zkrátí cestu a umožní
bezpečný provoz cyklistů pro
rekreační dopravu
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Rozšíření ulice Duškova
rozšíření ulice umožní vést v každém směru
jeden pruh, zároveň pohyb cyklistů v obou
směrech, podélná parkovací stání se stromy
po obou stranách a zároveň široké
chodníky; osvětlení je umístěno v širokém
zeleném středním pásu, předpokladem
realizace je demolice jižní fronty domů

Úprava křižovatky Duškova x Mozartova
rozšíření Duškovy ulice vyvolá drobné
úpravy křižovatky

Cyklostezka pod svahem
napřímení osvětlené stezky pro pěší
a cyklisty zkrátí cestu a umožní bezpečný
provoz cyklistů pro rekreační dopravu

etapa C
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Rozšíření ulice Duškova
rozšíření ulice umožní vést v každém směru
jeden pruh, zároveň pohyb cyklistů v obou
směrech, podélná parkovací stání se stromy
po obou stranách a zároveň široké
chodníky; osvětlení je umístěno v širokém
zeleném středním pásu, předpokladem
realizace je demolice jižní fronty domů

Úprava křižovatky Duškova x Mozartova
rozšíření Duškovy ulice vyvolá drobné
úpravy křižovatky

Cyklostezka pod svahem
napřímení osvětlené stezky pro pěší
a cyklisty zkrátí cestu a umožní bezpečný
provoz cyklistů pro rekreační dopravu
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širší vztahy
automobilová doprava

rok 2020 rok 2050

Z hlediska širších vztahů nelze očekávat do roku 2020 žádná zásadní změna 
v  síti ulic a komunikací, protože žádná z připravovaných staveb nebude do 
tohoto data ve stavu připravenosti pro výstavbu. K tomuto časovému horizon-
tu lze reálně uvažovat pouze s dílčími úpravami hlavní uliční sítě, mezi které 
patří zejména ulice Plzeňská a ulice Vrchlického (Duškova). V této době lze 
realizovat zejména úpravy místí uliční sítě, na kterou nemá vliv uspořádání 
uliční sítě z hlediska širších vztahů.

Změnu lze očekávat až po tomto časovém horizontu (nejdříve rok 2025), kdy 
se počítá s výstavbou úseku 511 na Silničním okruhu a se stavbou Radlické 
radiály. Její výstavba by měla mít rozhodující význam pro řešené území. Po 
její dostavbě by mělo dojít k výraznému odlehčení vnitřní uliční sítě a bude 
tedy možná realizace etapy B, to je převedení automobilové dopravy do ulice 
Vrchlického pro oba směry.
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rok 2020 rok 2050

hromadná doprava

Z hlediska širších vztahů nelze očekávat do roku 2020 žádná změna v síti tras 
veřejné dopravy, protože žádná z připravovaných (případně uvažovaných) 
staveb nebude do tohoto data ve stavu připravenosti pro výstavbu. K tomuto 
časovému horizontu lze reálně uvažovat pouze s dílčími úpravami linkového 
vedení autobusů, případně tramvají.

V kontextu celého města lze očekávat změny nejdříve k roku 2025, kdy lze 
předpokládat, že bude zrealizována modernizovaná trasa železnice na letiště 
a trasa metra D. Žádná z těchto tras však nebude mít výraznější vliv na řeše-
né území. Úpravy vedení tras MHD v řešeném území bude stejně jako u au-
tomobilové dopravy záviset na realizaci Radlické radiály, kdy bude možné 
převést průjezdnou automobilovou dopravu do ulice Vrchlického a naopak 
autobusy převést pro oba směry na tramvajové těleso do ulice Plzeňské. 
Tuto změnu lze očekávat nejdříve k roku 2030.

autobusy

tramvaj
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průzkum 2015 TSK Praha

IPR Praha 08/2016 průzkum TSK Praha 2015
IPR Praha č. j.: 9028/16 všechna voz./z toho vozidla nad 3,5 t, 0-24h, PPD, bez voz. pravidelné HD osob Příloha č.: 1

dopravní modely
stávající stav
Dopravní zatížení pro řešené 
území zpracoval IPR Praha 
pro časový horizont naplnění 
platného územního plánu. 
Ve schématech je naznačeno 
území celé západní části Pra-
hy mezi Silničním okruhem 
(SO) na západě, Městským 
okruhem (MO) na východní 
straně, ulicí Evropskou na 
severu a ulicí K Barrando-
vu na jihu. Schéma detailu 
zachycuje sledované území 
od ulice Kukulovy na západní 
straně po MO na východní 
straně a od ulice Patočkovy 
(resp.Břevnovské radiály) na 
severu po Radlickou radiálu. 
Ze zatěžovacích schémat je 
patrný dále stav uliční sítě 
v roce 2015 (podklad TSK 
UDI), ve výhledu pro 1.etapu 
se stávajícím uspořádáním 
uliční sítě (Plzeňská, Vrch-
lického) a pro etapu 2. a 3. 
s převedením automobilové 
dopravy do ulice Duškovy 
resp. Vrchlického. Všechny 
etapy vycházejí z předpokladu 
realizace Radlické i Břevnov-
ské radiály.
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Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy

Kancelář dopravní infrastruktury

4500/150

3300/110 0-24 h průměrného prac. dne

var. 2 - Plzeňská - Vrchlického

IPR Praha 08/2016 modelový výpočet ÚP hl. m. Prahy
IPR Praha č. j.: 9028/16všechna voz./z toho voz. nad 3,5 t, PPD, bez voz. pravidelné HD osob Příloha č.: 4

 
etapa C

Z posouzení zatěžovacích 
stavů je patrné, že ke snížení 
dopravní zátěže na uliční síti 
dojde až po realizaci Radlické 
radiály, která odvede cca 30% 
dopravy z řešeného území. Při 
porovnání profilů je vidět, že 
v současné době jede v ulici 
Plzeňské v úseku MO – Ji-
nonická (ve směru z centra) 
cca 19.000 vozidel a v ulici 
Vrchlického (ve směru do cen-
tra) 17.600. Ze zatížení 1.eta-
py je patrné, že v této době 
pojede v ulici Plzeňské v úseku 
MO – Jinonická (ve směru 
z centra) cca 13.200 vozidel 
a v ulici Vrchlického (ve směru 
do centra) cca 11.700 vozidel, 
zatímco ve 2. (3.) etapě po-
jede v ulici Plzeňské v úseku 
MO – Jinonická (ve směru 
z centra) cca 1.000 vozidel 
a v ulici Vrchlického pojede ve 
směru z centra 10.700 vozidel 
a ve směru do centra 11.200 
vozidel, což je celkem 21.000 
vozidel.
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příklad detailního řešení
Ve schématech je naznačeno detailní řešení důležitých křižovat-
kových uzlů s vyznačením hlavních a vedlejších směrů na relaci 
východ – západ a sever – jih (tmavší zelená - hlavní, světlá zelená 
- vedlejší) a na relaci západ – východ a jih – sever (tmavší červe-
ná – hlavní, světlá červená – vedlejší).

křiřovatka pod okruhem (str. 263)

Pro etapu A, B a C je vyznačen uzel 
připojení uliční sítě na Městský okruh. 
Z naznačených schémat je patrné sou-
časné uspořádání, které zůstane i v etapě 
A s převedením připojovacího ramene 
z ulice Plzeňské přes Tomáškovu a Duško-
vu do tunelu Mrázovka. Z dalšího schéma 
pro etapu B je patrný přesun dopravy do 
ulice Duškovy pro oba směry a zjedno-
dušení připojení do tunelu Mrázovka. 
Třetí schéma naznačuje uspořádání uzlu 
v etapě C při odstranění „hrdla“ v ulici 
Duškova.

křižovatka u Buďánek (str. 262)

Pro etapu A a B je naznačen uzel Kavalír-
ka mezi ulicemi Na Zámyšli, Nad Zá-
mečnicí. Etapa C je shodná s etapou B.
Etapa A naznačuje v podstatě stávající 
uspořádání, zatímco etapa B naznačuje 
přesmyk směru východ - západ z uli-
ce Vrchlického do ulice Plzeňské a dále 
přesun připojení ulice Nad Zámečnicí do 
tvaru T křižovatky dle původního histo-
rického uspořádání v území, které umožní 
redukci dopravního prostoru.

Jinonická - Plzeňská (str. 269)

Pro etapu A a B je naznačen uzel Klamov-
ka mezi ulicemi Práchnerova a Jinonic-
ká. Etapa C je shodná s etapou B.
Etapa A naznačuje v podstatě stávající 
uspořádání, zatímco etapa B naznačuje 
přesun průjezdné dopravy do ulice Vrch-
lického. Na relaci Pobělohorská, Plzeňská, 
Jinonická zůstává pouze autobus MHD, 
který se zastávkou Demartinka zlepšu-
je obsluhu území a přestupní vazbu na 
tramvaj.
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křižovatka pod okruhem
etapa A
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etapa B
Tramvajová oboustranná 
zastávka Bertramka

Chodník a cyklopruh Přechod pro chodce

Obousměrný provoz v ulici Duškova 

Ulice Tomáškova Úprava křižovatky Plzeňská x 
Mozartova

Úprava křižovatky Duškova x 
Mozartova

Předjezd před hotel 
Movenpick

Přechod pro chodce

přesun zastávka zlepší ob-
sluhu území, umožněn bude 
příjezd pro dopravní obsluhu 
a obousměrný pohyb cyklistů 

nový chodník a cyklopruh 
zkrátí cestu z Plzeňské 
k poliklinice

nový  přechod pro chodce 
zkrátí cestu z Plzeňské 
k poliklinice

do ulice bude převedena obousměrně do-
prava, uliční profil umožní vést v každém 

směru jeden pruh a zároveň pohyb cyklis-
tů v obou směrech, na severní straně jsou 

navržena podélná stání 

úprava umožní průjezd pro oba 
směry, zjednoduší pohyb pěších 
a zvýší jejich bezpečnost

obytná ulice umožňuje 
obousměrný pohyb 
cyklistů a parkování 
autobusů u hotelu

s ochranným ostrůvkem 
zajišťuje bezpečný přechod 
a umožňuje zlepšit pěší 
vazby

jednosměrná ulice s 
oboustranným podélným 
parkováním se stromy, změna 
dopravního režimu převe-
dením dopravy z Plzeňské 
do Duškovy přinese výrazné 
zklidnění dopravy

úprava umožní průjezd pro 
oba směry z Plzeňské do 
Duškovy, zjednoduší pohyb 
pěších a cyklistů a zvýší jejich 
bezpečnost
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etapa C
Tramvajová oboustranná 
zastávka Bertramka

Ulice Tomáškova

Úprava křižovatky Duškova x 
Mozartova

Rozšíření ulice Duškova

Obytná ulice ve sjednocené úrovni

Cyklostezka pod svahem Předjezd před hotel Movenpick Přechod pro chodce

Připojení na Radlickou

přesun zastávka zlepší ob-
sluhu území, umožněn bude 
příjezd pro dopravní obsluhu 
a obousměrný pohyb cyklistů 

rozšíření Duškovy vyvolá drobné 
úpravy křižovatky

rozšíření ulice umožní vést v každém směru jeden 
pruh, pohyb cyklistů v obou směrech, podélná par-
kovací stání se stromy, široké chodníky, osvětlení 
je umístěno v širokém zeleném středním pásu, 
předpokladem je demolice části jižní fronty domů 

v jedné úrovni jsou navržena 
parkovací stání, stromy, chodník 

a vozovka, umožněn bude příjezd 
pro dopravní obsluhu a obousměr-

ný pohyb cyklistů, tramvaj je 
vedena po jižní straně v odděleném 

prostoru

osvětlená stezka pro pěší a cyklisty 
umožní zejména bezpečný provoz 

cyklistů pro rekreační dopravu 

obytná ulice umožňuje 
oboustranný pohyb 
cyklistů a parkování 
autobusů hotelu

s ochranným ostrůvkem 
zajišťuje bezpečný pře-
chod a umožňuje zlepšit 
pěší vazby

připojení na ulici Radlickou je 
stejné jako u 2. etapy

jednosměrná ulice s oboustran-
ným podélným parkováním se 

stromy, změna dopravního reži-
mu převedením dopravy z Plzeň-
ské do Duškovy přinese výrazné 

zklidnění dopravy          
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křižovatka pod okruhem
detail - etapa B

pěší plochy

pěší plochy

cyklistická trasa

vodorovné 
dopravní značení

tramvajová trať

tramvajová zastávka

266 |



obalové křivky - etapa B

vlečné křivky 
kloubový autobus SOR NB 18

vlečné křivky 
kloubový autobus SOR NB 18

tramvajová trať

cyklistická trasa
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křižovatka u Buďánek
etapa A

Ulice Na Zámečnicí

Ulice U Dvou Srpů

Ulice Musílkova

parkoviště a připojení ulice 
Na Zámečnici zabírá velkou 

plochu veřejného prostoru na 
úkor prostoru pro pěší a zeleň

úprava připojení ulice U Dvou 
Srpů na ulici Plzeňskou 
zmenšuje dopravní plochu ve 
prospěch zeleně

připojení ulice Musílkovy na ulici 
Plzeňskou zabírá velkou plochu 
na úkor prostoru pro pěší a zeleň

Podélná parkovací stání
parkovací stání se stromy využí-
vají stávající profil vozovky,
při respektování vjezdů do domů
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etapa BUlice Na Zámečnici Ulice Na Zámečnici Přejezd pro auta a pro cyklistyKřižovatka ulic Plzeňská 
x Na Zámečnici

Tramvajová oboustranná 
zastávka Kavalírka

parkoviště při ulici Na Zámeč-
nici je nahrazeno prostran-

stvím náměstí s pohotovost-
ními parkovacími stáními při 

ulici Na Zámečnici

připojení ulice Na Zámečnici 
na ulici Plzeňskou je navrženo 
v původní historické stopě ve 
prospěch veřejného prostoru 
se zelení

signalizovaný přejezd z ulice 
Vrchlického do Plzeňské umožní 

v dalším pokračování na západ 
středové vedení tramvaje

signalizovaná křižovatka spřa-
žená se sousední křižovatkou

přesun zastávka zlepší přístup na 
zastávky, autobusy budou zastavo-
vat na stejné zastávce s možností 
odbočení do ulice Musílkovy

Úprava ulice Musílkovy
úprava zmenší dopravní plochy ve 
prospěch chodníku, zjednoduší po-
hyb pěších a zvýší jejích bezpečnost
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Jinonická - Plzeňská
etapa A Přechod pro chodce Trasa Strahov - Jinonice

Posun autobusové zastávky 
Jinonická

Přechod pro chodce a přejezd 
pro cyklisty

Přesun přechodu pro chodce

Přechod pro chodce

Posun autobusové zastávky Klamovka 

s ochranným ostrůvkem 
zajišťuje bezpečný přechod 
chodců i přes dva jízdní 
pruhy a tramvaj

průjezd hlavní trasy zvyšu-
je dopravní kapacitu ulice 
na úkor pěších a cyklistů

umožní zlepšení obsluhy 
v území u bývalé vozovny, 
v další etapě zkrátí přestup 
na tramvajovou zastávku 
Demartinka

s ochranným ostrůvkem 
zajišťuje bezpečný přechod 
a přejezd chodců a cyklistů

umožňuje vložení dělícího ostrůvku, který  
zajišťuje bezpečný přechod chodců i přes 
dva jízdní pruhy

s ochranným ostrůvkem, zajišťuje 
bezpečný přechod chodců i přes dva 
jízdní pruhy a tramvaj

umožní zlepšení obsluhy v území u bývalé 
vozovny, na chodníku je navržen obousměrný 
pohyb cyklistů a chodců
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etapa BTramvajová oboustranná zastávka 

Demartinka

Tramvajová oboustranná zastávka 
Klamovka

Podélná parkovací stání Obousměrný provoz v ulici Vrchlického Posun autobusové zastávky 
Klamovka

Úprava křižovatky Vrchlického x Práchnerova

nová zastávka zlepší obsluhu území,
umožněn bude přejezd pro dopravní 

obsluhu a obousměrný pohyb cyklistů,
zkrátí se přestup na autobus

přesun zastávky zlepší obsluhu území, 
umožněn bude příjezd pro dopravní 

obsluhu a obousměrný pohyb cyklistů

parkovací stání se stromy využí-
vající stávající profil vozovky,
samostatný pruh pro cyklisty 

v protisměru

do ulice bude převedena doprava 
obousměrně, uliční profil umožní vést 
zároveň pohyb cyklistů v obou smě-
rech, na severní straně jsou navržena 
podélná stání

umožní zlepšení obsluhy v území 
u bývalé vozovny, posun zkrátí 
přestup na tramvajovou zastávku 
Klamovka

úprava umožní průjezd pro oba směry, 
zjednoduší pohyb pěších a zvýší jejich 

bezpečnost
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3,2
40,9

4,81,52,53,0 3,05,8 2,83,33,32,3 1,73,8

17,5

50 km/h

zastávka tramvaje

50 km/h

2.etapa

3,2
40,9

4,81,53,23,5 3,25,8 1,33,33,32,3 1,73,8

17,5

50 km/h

zastávka tramvaje

50 km/h

1.etapa

3,2
40,9

4,81,52,53,0 3,05,8 2,83,33,32,3 1,73,8

17,5

50 km/h

zastávka tramvaje

50 km/h

2.etapa

Plzeňská / U Kavalírky - Muslíkova
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Plzeňská / Mozartova -Tomáškova

Plzeňská / Tomáškova - U Trojice

2,6 5,8
18,7

3,93,33,1

30 km/h

1.etapa

17,0
2,22,5 5,9 3,33,1

30 km/h

1.etapa 17,0
2,0 1,2 3,0 1,77,0 2,0

2.etapa

> 20 km/h
obytná ulice

18,7
2,6 5,8 2,3 1,3 3,2 3,4

> 20 km/h,
pěší a cyklistická

zónazastávka tramvaje

2.etapa

2,6 5,8
18,7

3,93,33,1

30 km/h

1.etapa

17,0
2,22,5 5,9 3,33,1

30 km/h

1.etapa 17,0
2,0 1,2 3,0 1,77,0 2,0

2.etapa

> 20 km/h
obytná ulice

18,7
2,6 5,8 2,3 1,3 3,2 3,4

> 20 km/h,
pěší a cyklistická

zónazastávka tramvaje

2.etapa
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20,1
4,0 2,72,02,9 1,5 4,07,0

20,1
3,02,9 3,27,0 1,52,5

30 km/h50 km/h

2.etapa1.etapa

4,3 6,3 3,21,7
20,4

2,0 4,3 5,8 3,42,7
20,4

3,01,33,0

30 km/h

> 20 km/h
obytná ulice

2.etapa1.etapa

20,1
4,0 2,72,02,9 1,5 4,07,0

20,1
3,02,9 3,27,0 1,52,5

30 km/h50 km/h

2.etapa1.etapa

4,3 6,3 3,21,7
20,4

2,0 4,3 5,8 3,42,7
20,4

3,01,33,0

30 km/h

> 20 km/h
obytná ulice

2.etapa1.etapa

Plzeňská / Erbenova - Brožíkova

Plzeňská / Mahenova - Starokošířská
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KRAJINA

úvod, swot analýza, rozdělení zásahů do etap, Motolský potok, cesty ve svazích, zelené prvky v ulicích
3.4

Ing. arch. Lucie Vogelová
Ing. Radka Šimková
Terra florida, v. o. s.



stávající stav
Naším řešeným územím je část údolí Motolského potoka 
a na něj navazující okolní svahy.
Krajina je v tomto území po dlouhá léta přetvářena a uží-
vána člověkem. Již odedávna tudy vedla cesta do města 
Prahy. S rozšiřujícím osídlením se svahy i údolí postupně 
odlesňovaly a oblast se začala zemědělsky využívat. 
Zástavba se nacházela především v blízkosti řeky Vltavy 
a kolem plzeňské cesty se zakládaly zejména zemědělské 
usedlosti. Souvislejší porosty stromů se pravděpodobně 
rozprostíraly pouze na nejméně přístupných strmých sva-
zích údolí, a na většině ostatních pozemků byly zakládány 
vinice, sady, pole nebo zahrady. V druhé polovině deva-
tenáctého a na začátku dvacátého století začal v oblasti 
Smíchova rozmach průmyslové výroby. S ním souvisela 
výstavba bytových domů, která se zejména na začátku dva-
cátého století rychle rozšiřovala až do oblasti Košíř. Výraz-
ně se tu omezila zemědělská činnost, usedlosti zanikly 
nebo byly využívány pouze pro bydlení. Svahy nad údolím, 
nevyužitelné pro výstavbu, začaly postupně zarůstat a dnes 
jsou na mnoha místech pokryty souvislýou vegetací. Podle 
dostupných pramenů porosty nebyly zakládány uměle, 
rozrostly se postupně ze zbytků původních porostů. Jedná 
se většinou o listnaté stromy, domácí druhy jako např. dub, 
lípa, habr, jasan se zbytky ovocných dřevin na místech 
bývalých usedlostí – ořešáky, jabloně, hrušně, třešně. 
Parkově upravené plochy, jako jsou Husovy sady, Kavalírka, 
Košířské náměstí, byly zakládány nově, byla tu provedena 
záměrná výsadba nových dřevin. V ulicích se nachází pou-
ze minimum výsadeb. V celé oblasti se téměř nevyskytují 
aleje v ulicích. Většina porostů jsou samovolně vyrostlé 
dřeviny na nezastavěných pozemcích bez velké hodnoty 
a perspektivy dalšího růstu. Pěkný solitérní strom – lípa - 
se nachází v Plzeňské ulici u reastaurace Ladronka. Pěkné 
duby se nachází také v ulici Vrchlického na soukromých 
pozemcích před NBÚ. Hodnotná je také většina porostů ve 
svazích.

Specifickým územím je Malostranský hřbitov – dříve vini-
ce, od roku 1680 hřbitov, který se nacházel v době svého 
zřízení na okraji města. Pohřbívalo se na něm až do roku 
1884. Dnes je zelenou plochou v zástavbě, je zrekonstruo-
ván a přístupný veřejnosti.

Podle Mapy potenciálně přirozené vegetace ČR by se bez 
zásahů člověka měla v našem řešeném území nacházet 
následující společenstva:

V nivě potoka a v blízkosti řeky - Jilmová doubrava (Quer-
co – Ulmetum) - společenstvo jen zřídka zaplavovaných 
říčních niv v teplé klimatické oblasti - jilmová doubrava 
tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem 
letním (Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excel-
sior) ve stromovém patru. Typický je určitý podíl jilmů 
(Ulmus minor, U. laevis). Častou příměs tvoří lípa srdčitá 
(Tilia cordata) ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus 
glutinosa) a další typické dřeviny měkkého luhu, v sušší 
variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer 
campestre). Druhově bývá bohaté keřové patro. Kromě 
zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje 
svída (Swida sanquinea), ve vlhčích typech střemcha a be-
zinka (Padus avium, Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří 
zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt, mechové patro je 
většinou zanedbatelné.

Svahy – Černýšová dubohabřina (Melampyro – nemoro-
sii – Carpinetum), nebo Lipová doubrava (Tilio - Betuletum)
Černýšová dubohabřina – tvoří ji stinné dubohabřiny 
s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem 
(Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata), na 
vlhčích stanovištích T. platyphylos), dubu letního (Quercus 
robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fra-
xinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, javor mléč – 
Acer platanoides, třešeň - Cerasus avium). Ve vyšších nebo 
inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) 
a jedle (Abies alba). Dobře vyvinuté keřové patro tvořené 
mezofilními druhy opadavých nalezneme pouze v prosvětle-
ných porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní 
druhy, především byliny, méně často trávy.

Lipová doubrava – lipové doubravy představují dvou-
patrové až třípatrové druhově chudší fytocenózy. Jsou 
okrajovým typem mezotrofních a mezofilních smíšených 
dubových lesů směrem k acidofilním doubravám. Fyziogno-
mii stromového patra udává dub zimní (Quercus petraea), 
řidčeji dub letní (Quercus robur). Výrazné je zastoupení 

lípy srdčité (Tilia cordata) v nižší stromové vrstvě (často 
subdominanta). Slabý podíl nebo absence habru (Carpinus 
betulus) je podmíněn minerálně chudšími půdami.

Sporadický je výskyt nenáročnějších listnáčů typu bříza 
(Betula pendula) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Ve svět-
lém keřovém patru převládá lípa (Tilia cordata), v bylinném 
patru trávy (Poa nemoralis, Poa angustifolia, Calamagros-
tis arundinacea, Melica nutans aj.). Časté jsou mezofilní 
druhy s menšími nároky na trofii půdy. Výskyt Plagiomni-
um undulatum v mechovém patru je sice téměř pravidelný, 
jeho dominance je však nepatrná.

Ojediněle na hranách svahů – Biková doubrava (Luzulo 
albidae – Quercetum petraeae) - biková doubrava s domi-
nantním dubem zimním (Quercus petraeae) se vaznačuje 
slabší příměsí až absencí méně či více náročných listná-
čů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku 
(Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy (Tilia 
cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí 
borovice (Pinus sylvestris). Dub letní se objevuje jen na 
relativně vlhčích místech. V keřovém patru se objevují ze-
jména zmlazené dřeviny stromového patra, kde se objevuje 
také Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii 
bylinného patra určují acidofilní a mezofilní lesní druhy 
(Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtilus, 
Convalaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, 
Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense sj.). 
Mechové patro bývá druhově pestré (Polytrichum formo-
sum, Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Leucob-
ryum glaucum, Pohlia nutans aj.
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SWOT analýza (z pohledu krajiny)

silné stránky

 • dobrá docházková vzdálenost 
krajinných prvků – svahů/parků

 • pohledová přítomnost krajinných 
prvků

 • možnost rekreace
 • údolí sevřené zelení
 • přírodní charakter porostů svahů 

(nejen pro lidi, ale i pro zvířata)

slabé stránky

 • málo stromů v ulicích
 • rekonstrukce zdi hřbitova izoluje jeho 

zeleň od ulice – vyšší prašnost a hluk
 • nedostatečná údržba ostatních 

zelených ploch mimo parky

 • Svahy
 - špatně přístupné
 - částečně v soukromém vlastnictví
 - osídlované bezdomovci
 - absence orientačního systému
 - prázdný vrchol Skalka
 - absence zastávek, posezení

 • Parky
 - neudržovanost
 - absence/špatný stav mobiliáře
 - nevhodné povrchy/povrchy ve 
špatném stavu

 - Klamovka - nejasný vstup
 - Husovy sady –blízkost dopravy na 
Vrchlického

 • zatrubněný Motolský potok

+ -

stávající stav &
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příležitosti

 • stromy opticky měnící měřítko domů
 • zlepšení mikroklimatu ulice 

výsadbami
 • zpříjemnění pohybu chodců v ulici
 • zapojení do celoměstského systému 

zeleně
 • konektivita / propojení struktury 

krajinných prvků – svahů, parků:
 - Sacré Coeur + Mrázovka
 - Kavalírka + Skalka + Klamovka
 - Šalamounka + Kavalírka + Klamovka
 - „zelená cesta“ na Pražský hrad
 - „zelená cesta“ severními svahy na 
Anděl

 • Podpora biodiverzity území – využití 
a zachování přírodních porostů svahů, 
v parcích možnost mozaikové seče 
trávníků (fungovalo v parku Sacré 
Coeur, bohužel, dnes již nefunguje)

 • podpora osázení vnitrobloků 
a předzahrádek v blokové zástavbě – 
především ve východní části území

hrozby

 • omezování zelených ploch na úkor 
infrastruktury, dopravy, zástavby

 • nerespektování stávajících kvalitních 
porostů a jejich odstraňování

 • omezování biodiverzity území

 • Svahy
 - úplné uzavření, nepřístupnost

 • Parky
 - disneylandizace (umělé definování 
identity, přebití stávající)

 - zastavění

& návrh

! !
 • Svahy

 - cesta krajinou – alternativní přírodní 
cesta k Plzeňské

 - odkoupení /výměna pozemků
 - zpřístupnění svahů, při zachování 
stávajících porostů

 - obnovení rekreačního areálu na 
vrchu Skalka

 • Parky
 - oživení veřejného prostranství
 - vytvoření/ podpora míst pro setkávání, 
aktivní i pasivní rekreaci

 - potenciál vzniku hřišť pro různé 
věkové kategorie

 • Motolský potok
 - možnost odkrytí před Buďánkou/ na 
území Husových sadů /na Košířském 
náměstí
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schéma etapizace

Změny a proměny území 
v nejkratším časovém horizontu. 
Odhadem  by  se  mohlo jednat 
o dobu za zhruba 5 let.

červeně  znázorněny 
realizovatené  změny

• aleje v ulicích
• čtyři klíčová prostranství:

Buďánka, Kavalírka, vstup do 
Klamovky, Husovy sady

Etapa nula je problémovou 
mapou se vyznačenými místy, 
která potřebují obnovu nebo 
změnu

červeně znázorněny probémová 
místa a vztahy

• chybějící aleje v ulicích
• nepropojenost svahů a parků
• plochy vyžadující změnu

etapa 0

etapa A
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Etapa C se odehrává v nejzažším 
termínu návrhu a odhadujeme 
její začátek kolem roku 2050.

červeně  znázorněny
realizovatené  změny

• aleje v ulicích doplněné po 
přeložkách sítí a úpravě 
komunikací

• poslední klíčové prostranství:
knihovna /vstup do svahů

Změny a proměny území 
v střednědobém časovém 
horizontu. Odhadem by se mohlo 
jednat o dobu za cca 10 - 15 let.

červeně  znázorněny 
realizovatené změny

• aleje v ulicích
• pět klíčových prostranství:

Košířské náměstí, vozovna 
Košíře, Pod radnicí, U Zvonu 
a Pod a nad městským 
okruhem

etapa B

etapa C
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pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

strom solitérní v ulici

chybějící aleje

stromové porosty / parky

problémová plocha

hranice řešeného území

problémové místo
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problémová mapa

solitérní strom - cenná lípa

Klamovka - fungující 
park s restaurací

Park Šalamounka
nepřístupný z Vrchlického
největší celistvý park s rovinnou 
loukou a sítí již funkčních, ale 
neudržovných cest a s chybějícím 
mobiliářem

Kavalírka
rovinná parková plocha, ale 
nedostatečně udržovaná, bez 
vybavenosti náležící do parku

Košířské náměstí
nefunkční, málo udržované, odtržené
od školy, kterou má v čele

park u vozovny
zbytková plocha
neúspěšně 
tansformována na park

z Kavalírky na 
Šalamounku 
chybí návaznost

Kavalírka

Skalka

V celé oblasti se téměř nevyskytují 
aleje v ulicích.

Zbytkové plochy po chybějích 
domech jsou zarostlé náletovými 
dřevinami

Svahy s vegetací nepropojené 
mezi sebou ani s celoměstským 
systémem zeleně



lanovka - veřejně přístupná

zbytková plocha
po demolici, dnes zcela bez využití, 
zarůstající nálety

chybějící aleje
stromy v ulicích zlepšují pro-
středí, mění vnímání prostoru

svahy nad Husovými sady jsou 
neprůchodné kvůli oplocenému po-
zemku Ministerstva obrany, přerušující 
původní tvarování cest

obě strany údolí
nepropojení a zahlcení 
dopravou, nepřátelské 
pro chodce

Husovy sady
nefungující rozvržení ploch, 
park bez koncepce

z Husových sadů nad Ber-
tramku chybí návaznost

z Plzeňské na Sacré 
Coeur chybí návaznost

z Šalamounky do 
Husových sadů chybí 
návaznost

zeď Malostranského hřbitova
dává klid hřbitovu, ale zhoršuje prostředí 
ulice zvýšeným hlukem a prašností, takže    
výrazně snižuje klimatizační efekt zelené 
plochy v ulici

Malostranský hřbitov

Sacré Coeur

Šalamounka

Husovy sady



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa A
návrh
Realizace čtyř klíčových 
prostranství
• Buďánka
• Kavalírka
• vstup do Klamovky
• Husovy sady

Aleje
mohou být realizovány v těchto 
ulicích:Holečkova, Grafická, 
Kmochova, Na Čečeličce, 
Plzeňská, Erbenova, Brožíkova, 
Mahenova, Starokošířská, 
U Tyrše, Hlaváčkova, Vrchlického, 
Jinonická, Pod Klamovkou, Pod 
Kavalírkou, Musílkova, Pod školou 
a U Kavalírky

Cesty ve svazích
propojení Kavalírka - Gymnázium, 
Kavalírka -Šalamounka
a propojení ve svazích nad 
Husovými sady

strom stávající v ulici

cesty ve svazích - etapa A

strom navrhovaný - etapa A

realizovaná prostranství v etapě A

stromové porosty / parky

hranice řešeného území

vstup do Klamovky

předprostor Buďánka

park Kavalírka

cesty ve svazích

propojení cest ve svahu nad 
parkem Kavalírka směrem ke 
gymnáziu Nad Kavalírkou propojení Kavalírky 

a Šalamounky
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Husovy sady

cesty ve svazích

propojení cest ve ve svazích 
nad Husovými sady

Aleje
zpříjemňují pobyt v ulicích, snižují 
prašnost, zlepšují mikroklima.
V etapě A jsou umístěny do ulic, kde 
je možná jejich výsadba v návaznosti 
na v této etapě upravovanou situaci 
dopravy a inženýrských sítí

lanovka



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa B
návrh
Ralizace pěti klíčových prostranství
• Košířské náměstí
• Vozovna Košíře
• Pod Radnicí
• U Zvonu
• pod a nad městským okruhem

Aleje
mohou být realizovány v ulicích 
Plzeňská, Vrchlického, U Paliárky 
a Holečkova

Cesty ve svazích
cyklostezka na patě svahu, propojení 
Vrchlického - Šalamounka, propojení 
Husovy sady, Bertramka, Mrázovka, 
Sacre Coeur

Zvýšené záhony
odhlučňují tramvaje v ulici Plzeňská

Zatravněné plochy
část tramvajového pásu, pásy kolem 
komunikací

strom stávající v ulici

zatravněné plochy - etapa B

zvýšené záhony

cesty ve svazích - etapa B

stromy navrhované - etapa A

stromy navrhované - etapa B
realizovaná prostranství v etapě A

realizovaná prostranství v etapě B

stromové porosty / parky

hranice řešeného území
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Košířské náměstí Vozovna Košíře

propojení nově navržené 
cesty do parku Šalamounka

travnaté pásy 
v komunikacích - 
snížení prašnosti

travnaté pásy 
v komunikacích - 
snížení prašnosti

zatravněné tramvajové 
koleje - snížení prašnosti 
a hlučnosti



Pod Radnicí

cesty ve svazích pod a nad měst-
ským okruhem

U Zvonu

lanovka

obnovená cesta na dnes 
oploceném a nepřístupném 
pozemku Ministerstva 
obrany

cyklostezka cesta pro pěší 
na úpatí svahu

zvýšené záhony
odhkučňěné tramvaje, 
osázení okrasnými travami

zvýšené záhony
odhlučněné tramvaje, 
osázení okrasnými travami

travnaté pásy 
v komunikacích - 
snížení prašnosti

Aleje
zpříjemňují pobyt v ulicích, snižují 
prašnost, zlepšují mikroklima.
V etapě B jsou umístěny do ulic, kde 
je možná jejich výsadba v návaznosti 
na v této etapě upravovanou situaci 
dopravy a inženýrských sítí



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa C
návrh
Realizace jednoho klíčového
prostranství
• Knihovna / vstup do svahů

Aleje
mohou být realizovány v ulicích 
Duškova a Plzeňská

Zatravněné plochy
travnatý pás v ulici Duškova

strom stávající v ulici

zatravněné plochy - etapa B

zvýšené záhony

cesty ve svazích - etapa B
zatravněné plochy - etapa C

stromy navrhované - etapa A,B

stromy navrhované - etapa C
realizovaná prostranství v etapě A,B

realizovaná prostranství v etapě C

stromové porosty / parky

hranice řešeného území

Knihovna/ vstup do svahů

Aleje
zpříjemňují pobyt v ulicích, snižují 
prašnost, zlepšují mikroklima.
V etapě C jsou umístěny do ulic, kde 
je možná jejich výsadba v návaznosti 
na v této etapě upravovanou situaci 
dopravy a inženýrských sítí
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lanovka

Aleje
zpříjemňují pobyt v ulicích, snižují 
prašnost, zlepšují mikroklima.
V etapě C jsou umístěny do ulic, kde 
je možná jejich výsadba v návaznosti 
na v této etapě upravovanou situaci 
dopravy a inženýrských sítí

travnaté pásy 
v komunikacích - 
snížení prašnosti



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

strom solitérní v ulici

stromové porosty / parky

hranice řešeného území

Údolí zatrubněného Motolského poto-
ka, kterým procházejí ulice Plzeňská 
a Vrchlického, je ve své spodní části 
hustě zastavěno a nachází se tu jen 
málo zelených ploch. Zato ve strmých, 
těžko zastavitelných svazích, je mnoho 
souvislejších porostů vegetace, které 
v posledních cca 80 letech samovolně 
nahradily dřívější zemědělské využití 
svahů. Porosty jsou cenné tím, že se 
z větší části spontánně rozrostly ze 
zbytků původní vegetace.
Většina těchto ploch je využívána 
místními obyvateli (některé jsou fungu-
jícími parky), chybí jim však vzájemné 
propojení a návaznost - zejména přes 
ulice Plzeňská, Vrchlického a Jinonická.

Naším záměrem je všechny plochy 
mezi sebou propojit, aby bylo pro 
člověka možné skrz ně a mezi nimi 
volně procházet.

Plochy by také měly být napojeny na 
systém zeleně celé Prahy. Navržená 
lávka mezi parkem Sacré Coeur a Mrá-
zovkou umožní přes zahradu Kinských 
dojít až na Pražský hrad. Z Kavalírky 
vede vegetační pás až k parku Cibulka 
a pěší propojení na přírodní památku 
a park Skalka.

propojenost 
přírody

park Šalamounka
přístupný pro návštěvníky z jihu od 
usedlosti, ale chybí propojení z ulice 
Vrchlického a do sousedních svahů 
Kavalírka a nad Husovými sady, 
navrženo propojení

zelený pás vede od Kavalírky 
až k Cibulce
přes vlakovou zastávku Cibulka 
až k usedlosti

vstup do parku Klamovka
těžko rozpoznatelný z Plzeňské, park je 
tím skryt, navrženo zvýraznit

Košířské náměstí

Kavalírka

Klamovka

Skalka

vozovna Košíře

k Cibulce

Buďánka
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dvě strany údolí
chybí propojení na druhou 
stranu údolí mezi parky 
Sacré Coeur a Mrázovka, 
navrženo propojit

Malostanský hřitov
zcela odtržen od okolí 
zdí a plotem, ale přes 
den přístupný veřejnosti

porosty k severu obrácených svahů
pod Šalamounkou - nad Husovým i sady - Mrázovka 
na sebe navazují, ale člověk projít nemůže, navrženo 
propojit

Mrázovka
Bertramka

Husovy sadyPod Radnicí

Sacré Coeur

do zahrady KinskýchPalata

Šalamounka



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

Motolský potok

historie

Potok pramení nedaleko stanice metra 
Zličín a do Vltavy se vlévá u Palackého 
mostu.
Mezi Košířským náměstím a Andělem je 
potok po celé délce zatrubněn.
Z celkové délky 9 939 metrů připadá na 
dolní, zcela zakrytý, úsek 4 251 metrů.

stav
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Původně byl potok v dolní části Košíř 
a Smíchova značně křivolaký.
Na konci 19. a začátku 20.století se 
v souvislosti s rozšiřující se zástavbou 
výrazně zhoršila kvalita vody a potok 
fungoval jako stoka. Působil také 
značné škody při opakujících se 
povodních. Proto bylo rozhodnuto 
potok zatrubnit a po jeho stranách 
vybudovat oddělenou kanalizaci.
Stavba byla rozdělěna do 3 částí. 
Od r. 1907 se začalo se zatrubněním 
potoka k ulici U trojice a vybudováním 
kanalizace.
Od ulice U Trojice pokračovalo otevřené 
koryto se zpevněnými břehy asi ještě 
v letech 1920-1924. V roce 1938 bylo 
zatrubnění provedeno až k dnešní ulici 
Nepomucká a v roce 1944 byl potok 
zatrubněn až ke Kotlářce, kde byl 
vybudován suchý poldr na zachycení 
přívalových vod z horního povodí.
Tento stav je zachován dodnes.

Motolský potok
stav

Ulice Vrchlického
dříve zde nesla název Třebízského

1905 - povodeň v ulici Třebízského, bydleli tu nejchudší dělníci, voda 
vystoupila až na úroveň stropů

1842 - potok pod Zámečnicí, dnes je zde Košířské náměstí



Mapa z let 1920-1924. Zatrubnění potoka končí u ulice U trojice, 
odtud vede otevřené koryto se zpevněnými břehy.

1930- potok zcela zatrubněn



Motolský potok

Motolský potok teče pod celou 
délkou řešeného území - je 
však skryt pod zemí a většina 
obyvatel ani neví, že údolím 
potok protéká.

Proto bychom jej chtěli na 
některých místech otevřít 
a využít ho jako společný 
prvek pro navrhovaná veřejná 
prostranství. Jeho otevření by 
připomnělo původní vzhled 
údolí a přineslo by nový 
zajímavý prvek krajiny do 
městského veřejného prostoru.

Potok se nachází hluboko pod 
úrovní stávajících komunikací 
(4-5 m), což je však možné 
zajímavě vyřešit. Otevření bude 
vyžadovat poměrně náročné 
terénní úpravy a také úpravy 
inženýrských sítí, které jsou 
v jeho blízkosti.
Prostory tím však získají svoji 
osobitost a nezaměnitelnost.

návrh

Otevření potoka na 3 místech
• na Košířském náměstí
• u Buďánek
• v Husových sadech

pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.
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&

Návrh

● otevření koryta Motolského potoka - svahy využít jako pochozí a sedací

schody s umístěním solitérních drobnějších stromů
● dole u potoka vzniká přehledné, klidné, bezpečné místo, izolované pocitově

od okolní dopravy
● propojit školu a náměstí - omezit dopravu před školou, svah využít jako

sedací a pochozí schody s několika většími stromy
● omezit ve spodní části dopravu, upřednostnit chodce
● zatrubněný Motolský potok
● plocha pod sedacími schody bude nad opěrnou zdí otevření Motolského

potoka zakončena pergolou, která může být využita jako venkovní výstavní
prostor pro školu, jako jeviště a schody jako hlediště pro divadelní nebo
hudební produkce školy, plocha může fungovat jako shromažďovací místo

● pergola nad druhou opěrnou zdí se zatravněnou dlažbou a lavičkami, na
kterou bude navazovat travnatá plocha s rastrem velkých stromů,
oddělující náměstí a frekventovanou Plzeňskou ulici

Stávající stav

● nefunkční náměstí, plocha zbylá po tramvajové smyčce
● nevyužitý potenciál  - návaznost na školu a kostel
● nedostatečná údržba náměstí i parkové plochy
● chybějící možnost přechodu přes Plzeňskou ulici
● zatrubněný Motolský potok
● hodně využívaná silnice před školou oddělující náměstí a kostel
● zarostlý nevyužívaný svah vizuálně i provozně oddělující náměstí od školy

& návrhKošířské náměstí, odkrytí potoka, realizováno v etapě B

Buďánka, odkrytí potoka, realizováno v etapě A



&
Návrh

●  Zviditelnit nástup na cesty do svahů, doplnit plánek cest ve
svazích

●  Zpřístupnit a upravit pramen Husovka
●  Otevřít část koryta Motolského potoka
● Zachovat porosty ve svazích
●  Navrhnout funkční síť cest
● Upravit umístění a rozsah hřišť, hesrních a sportovních prvků

podle současných požadavků
● Upravit park tak, aby byl přátelštější, otevřenější, světlejší a

využitelnější pro místní obyvatele
●  Zachovat možnost venčení psů

Stávající stav

● Cesty v parku ve svazích -částečně funkční, ale nejasný nástup z parku

● Nevzhledné okolí pramene Husovka

● Hodnotné lesní porosty ve svazích

● Využívaná parková plocha především pro venčení psů

● Využívané dětské hřiště

● Málo využívaná sportovní hřiště, jejich umístění zakrývá pohled a přístup do svahů

● Neudržovaný mobiliář

● Pobývání bezdomovců a narkomanů

● Hodnotné vzrostlé stromy

& návrh

B
U

S

& návrh

&

Návrh

● Buďánka jako kulturně- společenské a vzdělávací centrum

● odkrytý Motolský potok + revitalizace jeho okolí

● komunitní zahrádky

● místo pro trhy

● kompletní zpřehlednění křižovatky Plzeňská X Nad Zámečnicí

● zlepšení přecházení ulice

● revitalizace povrchů

stávající stav

● Buďánka jako kulturně- společenské a vzdělávací centrum

● odkrytý Motolský potok + revitalizace jeho okolí

● komunitní zahrádky

● místo pro trhy

● kompletní zpřehlednění křižovatky Plzeňská X Nad Zámečnicí

● zlepšení přecházení ulice

● revitalizace povrchů

Husovy sady, odkrytí potoka, realizováno v etapě A



Kavalírka

Turbová

Božínka

Šalamounka

Oblast dnešního Smíchova byla hustě 
osídlena od nejstarších dob.
Regulační osnovu nového Smíchova 
určovaly cesty, jižním směrem na Zbra-
slav a směrem západním na Plzeň. Za 
Karla IV. zůstaly vně hradeb vlastně jen 
církevní pozemky nebo zbytky svobod-
ných statků, z nichž nejvýznamnější 
církevní majetek byl klášter kartuziánů 
a dvůr opata plaských cisterciáků. Jejich 
pozemky byly za husitských válek seku-
larizovány ve prospěch staroměstských 
měšťanů. Po zbytek 15. a v 16. století tu 
převládla drobná držba. Pozemky byly 
roztříštěny na malá políčka, zahrady 
a především vinice. U nich vznikaly 
drobné stavby hospodářského rázu.
Po třicetileté válce se prosadil nevol-
nický systém, ubylo pracovních sil, 
měšťanstvo jako stav politicky a eko-
nomicky upadlo. Majetek byl skupován 
a vznikaly větší statky, které mohly 
být i propachtovány. Orientovaly se na 
zemědělskou produkci, kterou mohly 
zásobovat nedaleká města ve velkém. 
Zanechaly pěstování náročnějších rostlin, 
především vinné révy, protože neměly 
síly najímat sezónní pracovníky.

Z kdysi viničních domů a původních 
svobodných dvorů byly budovány větší 
hospodářské usedlosti. Od 2. poloviny 
18. století se tyto usedlosti staly též 
místy odpočinku a byly u nich zakládány 
letohrádky, gloriety a parky.
Některé usedlosti se dochovaly dodnes 
a jiné pripomínají už jen názvy ulic 
a míst.

usedlosti
Bývalé viniční a zemědělské usedlosti 
jsou stále v údolí přítomné, zanechaly 
nám zelené svahy dýchající historií 
a stezky ve svazích nás historií provedou.

Turbová
Na místě středověké vinice Urbanka 
si roku 1756 šlechtic František Xaver 
Turba, královský rada České komory, 
zřídil terasovitou zahradu. Na pozem-
ku Turbové si nechal počátkem 20. 
století vybudovat stavitel Josef Linhart 
jednopatrovou vilu. Žil zde a pracoval 
malíř a loutkař Jiří Trnka. Zahrada vily 
Turbová byla inspirací pro jeho knihu 
a film Zahrada. Dnes usedlost chátrá.

Božínka
Usedlost stojí na místě starého vino-
hradu (říkalo se jí Schneiderka, v 17. 
století také Bossinka dle majitele, sta-
vitele Dominika de Bossiho). Na počát-
ku 20. století koupil vilu postavenou 
na místě malé obytné a hospodářské 
budovy botanik a cestoval A. V. Frič, 
přestavěl ji v novorenesančním sty-
lu, dal postavit skleníky, kde pěstoval 
exotické rostliny. V roce 2005 byla vila 
zbořena.

Kavalírka
Usedlost na někdejší vinici Na Zámy-
šli je doložena k r. 1707. Takzvaná 
Dolní Kavalírka stojí dodnes v Mu-
sílkově ul.7. V roce 1923 vilu Kava-
lírka koupili Ringhoferové a upravili 
si ji pro reprezentaci. Na pozemcích 
usedlosti ve 20tých letech 20.století 
byl založen filmový atelier a poté op-
tickomechanický závod Srb a Štys, 
později Meopta Košíře.  Dnes je bu-
dova částečně přestavěna a slouží 
jako bytový dům.

Šalamounka
Roku 1681 koupil starou vinici v mís-
tě dnešní usedlosti Václav Salomon 
z Friedbergu, po něm se jí začalo říkat 
Šalamounka. Někdy v 18. století byla 
na pozemcích vystavěna usedlost, 
klasicistně upravená v 19. století. Po-
stupně se rozrostla do podoby velkého 
dvora. Dva dnes jednopatrové objekty 
sloužily dříve k bydlení a byly adap-
továny pro potřeby Harley Davidson 
clubu. Ohradní zeď je tvořena z části 
obvodovým zdivem stržených hospo-
dářských budov původní usedlosti.
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Bertramka

Popelka

Prozvaznice

Zatlanka

Mrázovka

Provaznice
Usedlost na vinici tu vznikla patrně v 
dobách rudolfinských. Jméno nese 
po provazníkovi Janu Špirovi (1661). 
Na Provaznici se vydávali Pražané pro 
kouzelný výhled do okolí a na Prahu. 
Byla zbořena roku 1928, kdy ustoupila 
nové bytové výstavbě.

Mrázovka
Původní usedlost a vinice se nachá-
zely v ulici Ostrovského. Od polovi-
ny 19. století se Mrázovkou nazývá 
dělnická osada, lidově označovaná 
díky terasovitému rozložení jednopa-
trových dvojdomků jako Betlém. Na 
stavbě kolonie se podíleli podnikatelé 
ze Smíchova a Holešovic: Dormitzer, 
Przibram, Portheim, Ringhoffer a Ri-
tter. Dělnické domky byly i přes snahu 
o jejich zachování zbořeny v 80. letech 
20. století. 

Bertramka
Původně viničná usedlost z konce 
17. století stojí na pozemcích bývalé-
ho kartouzského kláštera. Usedlost je 
světově proslulá pobytem W. A. Moza-
rta, který tu byl hostem manželů Duš-
kových v roce 1787 a dokončoval zde 
operu Don Giovanni těsně před jeho 
památnou pražskou premiérou 29. 
10. 1787. Dnes se v usedlosti nachá-
zí památník W. A. Mozarta a manželů 
Duškových.

Zatlanka
Původně se zde nacházela vinice zvaná 
Na zaklanku. Na pozemku vinice vznik-
la usedlost, která převzala zkomolený 
tvar jména vinice. Usedlost zanikla na 
konci 19. století a na začátku 20. sto-
letí zde vzikla nová bloková zástavba 
jejíž součástí je dnes gymnázium Na  
Zatlance.

Popelka
Usedlost zde stála pravděpodobně už 
ve středověku. Název Popelka se ale 
poprvé objevuje až v roce 1704, neboť 
prý patřila do majetku rodiny Popelů 
z Lobkovic.V první polovině 19. stole-
tí patřila majiteli usedlostí Provaznice 
a Cihlářky Karlu Dittrichovi pod č. p. 
160. Kolem roku 1900 usedlost uvol-
nila místo nové výstavbě. Zbyla z ní 
pouze dnes památkově chráněná salla 
terrena z konce 18. století se členěným 
průčelím a slepými arkádami, kterou 
v roce 2007 nechala městská část Pra-
ha 5 opravit.     
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pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

cesty ve svazích
po stopách bývalých 
usedlostí
Jedná se o svahy vymezující údolí ulic 
Plzeňská - Vrchlického, které je jižním 
směrem napříč prostoupeno ulicemi 
Jinonická, Na Popelce a Mozartova - 
U Mrázovky. Tyto ulice vytvářejí další tři 
příčná údolí, která celé území rozdělují 
na čtyři celky.

Tyto celky nazýváme podle míst ve 
svazích, které dodnes nesou názvy 
bývalých usedlostí:

• svah u Kavalírky
• svahy pod Šalamounkou
• svahy nad Husovými sady
• (pod Popelkou a Blaženkou)
• svah Mrázovka

Svahy navrhujeme logicky propojit 
terénními schody a cestami 
procházejícími udolími. Tím vznikne 
unikátní park ve svazích, kterým by 
bylo možné z parku Cibulka, přes park 
Sacré Coeour a zahradu Kinských, dojít 
až na Pražský hrad.

stromové porosty/parky - rovinaté

stromové porosty/parky - svažité

cesty etapa 0 - dnes funkční

cesty etapa A

cesty etapa B

svah u parku Kavalírka
svah funguje jako příjemná zkratka mezi ulicemi Nad Kavalírkou 
a Pod Kavalírkou, cesty jsou většinou nezpevněné a narušené 
erozí. Cesty je potřeba nově založit a vyřešit odvodnění nejen 
těchto cest, ale také komunikace nad svahem. Část svahu 
přiléhající k rovinné části parku Kavalírka bude využita jako 
přírodní hřiště. Cesty je možné doplnit o mobiliář – lavičky, 
odpadkové koše.

svahy pod Šalamounkou
park s velkým potenciálem. Pod bývalou usedlostí je poměrně velká louka, dnes 
jen minimálně udržovaná. Na louku navazují lesní porosty, které se táhnou k hraně 
svahů a po svazích až dolů do údolí. Louka i rovinatá část lesa je protkána vyšlapa-
nými pěšinami využívanými především k procházkám, běhání a venčení psů. Chybí 
propojení s údolím, přístup do údolí shora je pouze z ulice U Šalamounky a K Mě-
churce. Navrhujeme terénními schody propojení přes údolí ke Kavalírce i na dru-
hou stranu nad Husovy sady, s hlavním vstupem ze severu od plánovaného centra 
u knihovny. Stávající vyšlapané pěšiny mohou zůstat zachovány, celou plochu by 
měl doplnit mobiliář – lavičky, odpadkové koše, na několika místech přírodní hřiště 
a sportovní prvky pro dospělé, v louce i pikniková místa.

Kavalírka
Turbová

vyhlídka Božínka

Klamovka

Skalka

Měchurka

louka pod Šalamounkou

cestu možno vybudovat v etapě 
A po dohodě s vastníkem, je 
v lesním pozemku

cestu možno vybudovat v etapě A, je 
z 90% na pozemku Hl. města Prahy

o usedlostech
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svah Mrázovka
V prostoru celého svahu byly z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj v letech 2014-2015 opraveny cesty a dětská hřiště a obnoveno 
odvodnění. Zajímavou atrakcí je veřejnosti přístupná lanovka, kterou je 
možné odr r. 1996 vystoupat z hotelu NH Praha pod vrchol Mrázovky.

lávka nad městským 
okruhem
bezbariérově spojuje svahy 
Mrázovky s parkem Sacré 
Coeur a tím i obě strany údolí 
spojí přes zhradu Kinských až 
na Pražský hrad

svahy nad Husovými sady
jsou hodně strmé, zcela zarostlé stromy. Z Husových sadů vedou vzhůru dvě 
cesty. Nezpevněná cesta směrem na východ k Bertramce je přerušena oplocením 
pozemku Ministerstva obrany, i když původní trasování cesty skrz tento prostor je 
stále čitelné. Navrhujeme tuto původní trasu cesty obnovit a projít okolo Bertramky 
až do svahu Mrázovka. Směrem na východ pak navrhujeme propojení přes ulici Na 
Popelce do parku Šalamounka. Nástup do svahu z Husových sadů navrhujeme 
upravit a doplnit cesty o mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

vyhlídka Blaženka

pramen Husovka

nad Bertramkou

Malostranský hřbitov

Sacré Coeur

Plzeňská
Husovy sady

Mrázovka - dělnická kolonie

Provaznice

Zatlanka
salla terrena Popelka

cesty možno vybudovat v etapě 
A, protože vedou přes pozemky 
hl. města Prahy

obnovit cesty k Bertramce 
komplikují vlastnická práva, 
protože se jedná o pozemky 
Ministerstva obrany

pod Blaženkou (Šubrtkou)
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cesty ve svazích
stávající stav

     chybí

• Cesty ve svazích jsou špatně propojené 
mezi sebou, zejména v místech kde jsou 
svahy přerušeny údolími

• Cesty jsou neudržované, nezpevněné
• neudržovaný, chybějící mobiliář
• v nepřístupných místech bydlí 

bezdomovci

fotografie stávajícího stavu

1 cesta nad parkem Kavalírka
2 louka pod Šalamounkou
3 svah Mrázovka
4 salla terrena u usedlosti Popelka
5 cesta v parku Šalamounka
6 cesta pod Blaženkou
7 cesta nad Husovými sady
8 cesta na Mrázovku u Bertramky

     funguje

• cesty jsou částečně funkční, jsou 
místními využívány jako pěší zkratky 
nebo pro procházky, běhání, venčení 
psů

• svahy, kterými cesty procházejí, jsou 
pokryté hodnotnými lesní porosty
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cesty ve svazích
návrh

• fyzické propojení jednotlivých svahů 
mezi sebou novými cestami, schodišti

• ideové propojení svahů cestou věnova-
nou historii původních usedlostí

• okraje cest zpevnit, vybudovat zábradlí, 
řešit odvodnění a narušování svahů erozí

referenční fotografie

1 přírodní styl herních prvků
2 zajímavě řešené zastavení
3 schodiště v souznění s přírodou
4 vhodný mobiliář
5 cesta nad terénem
6 cesta citlivě umístěná na svah
7 hra využívající svažitost
8 obnovená cesta s lavičkami

• udržovat cesty, občas kosit louky, uklízet 
odpadky, provádět údržbu porostů dřevin

• lavičky a koše podél cest lavičky, na 
louce a otevřenějších částech lesa pikni-
ková místa

• přírodní hřiště pro děti a sportovní prvky 
pro dospělé
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návrh

strom v ulici významně přispívá 
k pobytové kvalitě prostoru, 
zlepšení zdravého prostředí
a vrací do ulic lidské měřítko

Stromy jsou výhodně umístěny 
v pásu parkovacíh stání, protože 
zde nemohou vést inženýské sítě

• Stromy v podélných stáních 
v mřížích v Plzeňské ulici 
spolu s tramvajemi

• Stromy v kolmých stáních
s nízkými keři v rabatech
v mnoha bočních ulicích

• Stromy v podélných stáních 
ve štěrkových a mlatových 
rabatech ,hlavně v ulici 
Vrchlického

stromy v ulicích stromy v podélných stáních
v Plzeňské se střední a větší korunou

pás s okrasnými trávami
ve zvýšeném záhonu

stromy v mřížích lampy
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stromy v kolmých stáních
se střední a menší korunou s podrostem nízkých keřů

keře v rabatech pod stromy
přirozeně přerušují souvislé řady aut, ale chodec přes ně vidí

keře mezi auty
jsou jen metr vysoké

stromy v rabatech
zkoseného tvaru usnadňují 
parkování

stromy v podélných stáních
se střídají se stožáry osvětlení, větší intervaly mezi 
stromy s velkou korunou
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návrh
zvýšený pás ohraničený kovovým 
páskem cca 40 cm nad zemí, který 
zabraňuje šíření hluku od tramva-
jových kolejí a snižuje prašnost

odděluje cyklisty a chodce od 
tramvají a tím zvyšuje bezpečnost
 
vyžaduje vyšší stupěň údržby

zelený pás
okrasné trávy a trvalky
výška cca 60 cm, estetické téměř po celý 
rok za použití různých druhů rostlin, na jaře 
doplněné o kvetoucí cibuloviny

chodec
je zvýšeným pásem od tramvaje  
chráněn, ale ne izolován 

zvýšený záhonový pás
odhluční tramvajový provoz a opticky dělí prostor
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v chodnících listnaté stromy
opadem listů dokáží dostat polétavý 
prach na zem - až několik kilogramů

zatravněný tramvajový pás
snižuje hluk tramvají a absorbuje 
část polétavého prachu

návrh
zatravněné pásy tramvajového koleji-
ště bude možné zrealizvoat v etapě B, 
od Buďánek dál na západ

zatravněné koleje
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

historie, swot analýza, rozdělení úprav do etap, Motolský potok
3.5

Ing. Jitka Thomasová
PPU spol., s. r. o.



historie technické infrastruktury

Výstavba kolem Plzeňské ulice se rozvíjela po-
stupně, velmi brzy si vyžádala budování alespoň 
základní technické infrastruktury, která v průbě-
hu let byla obnovována a doplňována do stáva-
jícího stavu a ten je možno pokládat v současné 
době za vyhovující.

V Plzeňské ul. je vybudována zděná stoka 
600/1100, která dokáže obsloužit celé povodí 
a to nejen do současnosti, ale dokáže plně slou-
žit svému účelu i do budoucnosti. Tato stoka 
byla v průběhu času překládána zejména v mís-
tech, kde byla uložena pod tramvají. Spolu se 
stokou bylo třeba budovat vodovod a plynovod. 
Ten byl budován ve 20. a 30. létech především 
na vaření, postupně začal být využíván k vytá-
pění.

Rozmach výstavby v tomto území znamenala 
70. a 80. léta. Tehdy se dobudovala vodovod-
ní síť sice dostatečně kapacitní i pro potřeby 
současnosti, avšak již podstatně horší materiály, 
i když zde byla použita litina, která nedosahuje 
současných kvalit a tím dlouhodobosti. V těchto 
létech došlo k výstavbě nových plynovodů již 
středotlakých, při čemž území s výstavbou NTL 
plynovodů zůstala do dnešních dnů a k přeměně 
na STL zde dochází dle potřeb a zvážení PPD.

Ve Vrchlického ulice vznikla výstavba infra-
struktury v rámci budování této komunikace. 

Byla zde vybudována zejména síť stok a to ve 
většině délky zděné stoky 600/1100 po obou 
stranách komunikace, při čemž na jižní straně 
přechází na 700/1250 a posléze 800/143. Navíc 
v celé ul. Vrchlického vede zaklenutý Motolský 
potok. Ve Vrchlického ul. byl v nutném rozsahu 
stávající zástavby vybudován vodovod a STL 
plynovod.

Funkce ul. Vrchlického je pojímána spíše jako 
dopravní tepna, výstavba na jižní straně není 
příliš významná, na severní straně zásobní sys-
témy jednotlivých správců jsou z Plzeňské ul.
V celé délce vede zaklenutý Motolský potok.
Kabely v ulicích byly pokládány do chodníků, 
dle potřeby byly ke stávajícím přikládány další.

V 80. létech minulého století byla v obou 
ulicích v tu dobu již prakticky stabilizovaná 
technická infrastruktura doplněna hloubkovými 
kabelovody, které znamenaly do této infra-
struktury značný zásah a vzhledem ke značným 
územním požadavkům tohoto vedení uzavřel 
možnosti provedení koordinace v obou ulicích. 
Pokud odmyslíme ekonomické a provozní 
problémy spojené s případnou rekonstrukcí, 
ukazuje se prakticky nepřeložitelný kabelovod 
a zaklenutý potok, s problémy stoky. Kabelovod 
v současnosti používání optických kabelů je vy-
užíván neúměrně své kapacitě. Je třeba věřit, 
že jsou v něm uloženy všechny dálkové kabely 

a kabely, které to umožňují. Je tedy možno kon-
statovat, že technická infrastruktura v tomto 
území je stabilizována a dostatečně kapacitní 
i pro potřeby další výstavby v území.

Rozmístění stávajících sítí a jejich nutné 
doplnění a nejnutnější úpravy ukázaly těž-
ko řešitelný problém s možností osazování 
stromů, což se při humanizaci ulic jeví jako 
naprosto nezbytná součást řešení. Toho si 
byli vědomi všichni pracovníci týmu a vyvinuli 
maximální úsilí k reálné možnosti osazení 
stromů. Nejedná se tedy o idealistický návrh, 
ale opravdu bylo zvažováno osazení každého 
stromu z hlediska dopravního a posléze vazby 
na stávající i plánované inženýrské sítě. Jednalo 
se o naprosto detailní práci ověření každého 
navrženého stromu. Všichni zúčastnění si byli 
vědomi, že je třeba navrhnout reálné umístění, 
byli však vedeni snahou vylepšit řešené území 
a to je pro obyvatele možné jedině vysázením 
vzrostlé zeleně.

Bezpečné a bezporuchové fungování technické 
infrastruktury vnímají všichni jako samozřej-
most, ale zeleň je v našich poměrech něco 
navíc. A to jsme se pokusili nabídnout bohužel 
v omezené, ale zato reálné míře.
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SWOT analýza (z pohledu technické infrastruktury)

silné stránky

 • území je vybaveno dostatečnou 
technickou infrastrukturou

 • jednotliví správci o svá zařízení pečují 
a udržují jejich bezproblémový chod

 • svažující se údolí obou komunikací 
umožňují bezproblémové gravitační 
odvodnění území

 • zaklenutý Motolský potok umožňuje 
odvádění dešťových vod z celého 
území přímo do Vltavy, takže 
nedochází k odtoku balastních vod 
v jednotné stokové síti, zatím není 
zcela pro tyto vody využíván

 • možnost odvádět dešťové vody do 
potoka zajišťuje volnou kapacitu 
stávajících stok pro odvádění 
splaškových vod z nově plánovaných 
objektů

 • hloubkový kabelovou postavený v 80.
tých létech minulého století má velkou 
kapacitu a měl by umožnit maximální 
využití všech kabelů slaboproudu

slabé stránky

 • nekoordinovanost sítí, která vznikla 
zejména postupnou dostavbou 
jednotlivých sítí

 • ve Vrchlického vedou 3 stoky -při 
každém kraji komunikace (a mnohdy 
i v prostoru chodníku)

 • je zde zaklenutý Motolský potok, který 
může sloužit k odvádění dešťových vod 
z území, zatím důsledně neslouží

 • v Duškově je v jednom úseku i nad 
stokami zaklenutý Motolský potok

 • poloha sítí v krajích komunikace 
omezuje možnost nebo úplně 
znemožňuje umístění stromů

 • v prostoru Zámečnice (u Buďánek)
vede trasa Motolského potoka středem 
zelených ploch => značné omezení 
pro plné využití tohoto minimálního 
ostrůvku zeleně

 • v Plzeňské ul. vede vodovod 
v chodníku, uspořádání sítí neumožňuje 
jeho přeložení

 • totéž platí pro STL plynovod DN 500
 • profily jsou nedostatečné (DN 100 

problém i požárníků) => v části 
Vrchlického je vodovod DN 80 z r 1905, 
u Košířského nám vodovod z r. 1934

 • dodatečné vybudování hloubkového 
kabelovou ukazuje jednoznačně do 

+ -

stávající stav &

stávajících postupně realizovaných 
zařízení implantovat další velmi 
náročné vedení

 • málo využívaný kabelovod
 • absolutní nekoordinovanost 

kabelových sítí, jednání by se 
měla vést s jednotlivými správci 
o vhodnějším využívání prostoru 
v chodnících. Zejména z hlediska 
používaných kabelů, kdy již není 
nebezpečí v takové míře jejich 
vzájemného negativního ovlivňování
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příležitosti

 • úprava sítí v rozsahu, aby se dosáhlo 
i v tomto prostoru alespoň částečné 
jejich koordinace

 • odkrytí Motolského potoka na 
vhodných místech

 • zamezit jednotlivým správcům 
přeložky bez koordinace celku

 • zamezit všem stavebníkům v území 
bezkoncepční řešení inženýrských sítí

 • koordinovat práci jednotlivých 
stavebníků při jejich řešení 
jednotlivých vedení(dvakrát STL 
plynovod v Hlaváčkově ul pro dva 
stavebníky)

 • donutit všechny stavebníky, aby 
řešili svoje území oddílnou kanalizací 
a dešťové vody odváděli do 
zaklenutého Motolského potoka

hrozby

 • nekoordinace projektů jednotlivých 
stavebníků

 • nekoncepční řešení technické 
infrastruktury jednotlivých stavebníků

 • nezbytná vzájemná koordinace 
stavebníků sousedících pozemků

 • rekonstrukce a výstavba nových sítí 
jednotlivých správců bez přihlédnutí 
k potřebám humanizace obou ulic

 • totéž platí při výstavbě nových nebo 
překládaných sítí pro stavebníky

 • provést koordinaci znamená přeložit 
a vybudovat novou infrastrukturu. 
To lze těžko provádět u stokových 
sítí, stoky jsou sice staré, ale velmi 
kvalitně provedené a mohou ještě 
sloužit. Opravy zejména u zděných 
stok lze provádět bezvýkopově

 • PPD bude převádět NTL plynovod na 
STL plynovod => nutnost koordinace

 • Obnova dožité vodovodní sítě je nutná 
rovněž s ohledem na další sítě a nikoli 
využít nejbližší volný prostor

& návrh

! !
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Problémová mapa

etapa A

Problémová mapa

etapa A

etapizace plyn

problemová mapa

etapa A

V zájmovém území je síť NTL 
plynovodů vybudována zejména 
ve 20.-tých minulého století. Od 
70.-tých let minulého století je 
budováno zásobování nových 
objektů na bázi STL plynovodu, 
což pokračuje dosud.
Dle potřeby PPD, a. s. doplňuje 
síť výhradně STL plynovody. 
Stávající síť NTL plynovodů 
dle konkrétní situace případně 
vyměňuje.
Je tedy třeba zajistit koordinaci 
těchto rekonstrukcí, výstavby 
soukromých investic a zájmy 
této studie.

V rámci studie dochází k přelož-
kám stávajícího vedení z důvodu 
vzniku nových parkovacích 
stání, aby se zamezilo stání 
automobilů na stávajících tra-
sách plynovodu a dále dochází 
k rekonstrukci stávajícího vedení 
v režii Pražské plynárenské 
Distribuce, a. s.
Je plánována rovněž výstavba 
nových řadů, aby bylo zajištěno 
dostatečné zásobování nově 
plánované výstavby.
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Problémová mapa

etapa A

Problémová mapa

etapa A

etapizace kanalizace

problemová mapa

etapa A

V řešeném území je navržena 
přeložka části jednotné kanali-
zace, která v současnosti vede 

pod tramvajovou tratí a musí být 
tedy přemístěna mimo tuto trať. 

Dále dojde k výstavbě nových 
stok a to v rámci plánované 

výstavby nových objektů, je tedy 
nutno zajistit, aby byly dodrže-
ny zájmy této studie. Stávající 

stoky jsou staré, místy vyžadují 
úpravu.

Stávající stoky vedoucí pod 
plánovanými parkovacími stáními 

navrhujeme ponechat, jen zrušit 
parkovací místa v prostoru, kde 

jsou umístěny vstupní šachty. Tyto 
objekty musí zůstat trvale přístup-

né, pro případ kontroly sítě.
Navrženy jsou pouze nezbytně 
nutné přeložky pod stávajícím 

tělesem tramvajové trati, v ulici 
Nad Zámečnicí a dešťová výpust 

v prostoru nově navrhovaných 
úprav na Košířském náměstí.

Úprava stávajících zděných stok 
probíhá bezvýkopovými opravami 

uvnitř stok.
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225PE

80L
80L

100L
100L

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

etapizace voda

Vzhledem ke stáří místní vodovod-
ní sítě, bude třeba usilovat o její 
obnovu. Některé úseky jsou již 
zrekonstruovány, některé (obzvláš-
tě v přiléhajících ulicích k Plzeňské 
a Vrchlického) na svou obnovu te-
prve čekají a třeba to brát v úvahu. 
Řady DN80 by měly být vyměněny 
minimálně za DN100, v případě 
že nedojde k rapidnímu nárůstu 
spotřeby vody.
O nutnosti výměny a obnovy sítě 
rozhoduje její správce. Tyto zásahy 
do stávající sítě je třeba se správ-
cem i provozovatelem konzultovat.

etapa A
V rámci studie dochází k přelož-
kám stávajícího vedení z důvodu 
vzniku nových parkovacích stání, 
aby se zamezilo stání automobilů 
na stávajících trasách vodovodu. 
V některých případech bohužel ne-
lze vedení přemístit, je tedy nutné 
zajistit osazení uzávěrů na obou 
stranách, mimo parkovací stání, 
aby bylo možné v případě havárie 
tento úsek vyřadit.
V řešeném území je plánována 
i rekonstrukce vodovodu v režii 
PVS, a. s. a to v ulici Jinonická. 
Obnova vodovodních řadů je 
naplánována i v dalších ulicích, ale 
je to již mimo zájmové území této 
studie.
Je plánována rovněž výstavba 
nových řadů, aby bylo zajištěno 
dostatečné zásobování nově pláno-

problemová mapa
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225PE

80L
80L

100L
100L

Problémová mapa

etapa A

etapa B

etapa C

?

etapa B

etapa C

V této etapě dojde k přeložce 
pouze jednoho řadu a to v uli-
ci Musílkova, v návaznosti na 

úpravu komunikace.

Etapa C není řešena. V jejím 
rámci může docházet k obnově 

dosluhujících vedení.
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etapa A kanalizace
Řešené území je odvodněno jednot-
nou kanalizací, jejíž osou je kmeno-
vá stoka M. Na jednotlivých stokách 
jsou oddělovače deště, jejichž 
výpustě jsou zaústěny do Motol-
ského potoka, který v tomto území 
je v celé délce zaklenut. Splaškové 
vody jsou vedeny na ÚČOV. Stoky 
jsou ve Vrchlického i Plzeňské ul. 
zděné, v bočních ulicích kruhové, 
z kameniny, tedy většinou z kva-
litních materiálů a mohou i do 
budoucna sloužit svému účelu. 
Kapacitně jsou v současné době 
dostatečné, odtok dešťových vod, 
které ovlivňují kapacitu stok bude 
třeba všude v nové výstavbě mini-
malizovat, v dané situaci retenovat 
a vypouštět postupně.V území, jímž 
prochází Motolský potok(Vrch-
lického, Duškova) je třeba novou 
výstavbu řešit důsledně oddílnou 
kanalizační soustavou a dešťové 
vody odvádět přímo do Motolského 
potoka. Toto řešení uvolní kapacitu 
ve stokách pro odtok splaškových 
vod, ochrání ÚČOV od balastních 
vod a dešťové vody odvede přímo 
do Vltavy. Primárně je třeba tyto 
dešťové vody využívat v území ze-
jména ke splachováni WC a zálivce 
zeleně. Hydrogeologické podmínky 
v tomto území neumožňují vsako-
vání těchto vod a tím jejich zadržení 
v území.
PVS připravuje případně již realizuje 
úpravy stok v Plzeňské ul. bezvýko-
povou technologií a úpravy oddělo-
vačů deště včetně výpustí.

Přeložka
splaškové kanalizace VP600/1100

Přeložka
splaškové kanalizace DN300

Přeložka
jednotné kanalizace DN400
(nahrazena DN250, DN300, DN400)

Přeložka
jednotné kanalizace DN300
vyvoláno stavebním záměrem

Přeložka
jednotné kanalizace DN300
vyvoláno stavebním záměrem
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Přeložka
splaškové kanalizace VP600/1100

Přeložka
splaškové kanalizace DN300

Přeložka
jednotné kanalizace DN400
(nahrazena DN250, DN300, DN400)

Přeložka
jednotné kanalizace DN300
vyvoláno stavebním záměrem

Přeložka
jednotné kanalizace DN300
vyvoláno stavebním záměrem
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etapa A plynovod
V řešeném území se nachází NTL 
i STL plynovodní síť. Síť NTL byla vy-
budována zejména ve 20. a 30. létech 
20. století, v současnosti již dochází 
pouze k její místní obnově. Pro nově 
připravovanou výstavbu se již buduje 
síť STL, NTL síť zůstává, nové řady 
NTL se realizují pouze jako doplňkové 
v území, kde NTL funguje plošně. 
Plynovod zde slouží především k vy-
tápění a i nadále se uvažuje s plynem 
jako základním mediem k zásobování 
teplem. Výměna potrubí NTL za STL 
probíhá na základě vyhodnocení 
stávající situace PPD, a. s.
Umístění stávajících plynovodů je 
velmi často v chodníku, je však 
složité přeložit plynovod do komuni-
kace, kde je třeba dodržet vzdálenost 
1,0 m od kanalizace a kabelovou 
viz ČSN 73 6005, neboť šachty těchto 
zařízení tvoří nebezpečné otevřené 
prostory pro případnou možnost 
úniku plynu. Umístění plynovodů 
v současné době často brání umístě-
ní stromů podél těchto komunikací.
V důsledku úprav na komunikacích 
je tedy třeba některé sítě přeložit. 
V tomto případě se jedná o plynovo-
dy, které vedou pod nově navrhova-
nými parkovišti.Je třeba je přeložit 
z provozních důvodů. V několika pří-
padech tyto řady není kam přemístit. 
Pokud zůstanou pod parkováním je 
třeba zajistit uzávěry těchto úseků 
mimo parkovací stání, aby v případě 
havárie bylo možno úsek uzavřít.

NTL plynovodu DN200

STL plynovod D160

NTL plynovodu D225

NTL plynovodu D110

STL plynovodu DN500

NTL plynovodu DN150 STL plynovodu DN200

NTL plynovodu DN300

STL plynovod D90
STL plynovodu DN150 STL plynovod D160

NTL plynovodu DN300

STL plynovod D50

NTL plynovodu D225

STL plynovodu DN80

STL plynovodu DN500

STL plynovod D90

STL plynovodu D160

STL plynovod D90

STL plynovodu D160

STL plynovodu D160
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NTL plynovodu DN200

STL plynovod D160

NTL plynovodu D225

NTL plynovodu D110

STL plynovodu DN500

NTL plynovodu DN150 STL plynovodu DN200

NTL plynovodu DN300

STL plynovod D90
STL plynovodu DN150 STL plynovod D160

NTL plynovodu DN300

STL plynovod D50

NTL plynovodu D225

STL plynovodu DN80

STL plynovodu DN500

STL plynovod D90

STL plynovodu D160

STL plynovod D90

STL plynovodu D160

STL plynovodu D160
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problemová mapa voda
Odvodnění území je jednotnou 
kanalizací se systémem oddělovačů 
dešťů, jejichž výpustě jsou odváděny 
do zatrubněného Motolského potoka. 
Dešťové vody z území se do něj dostá-
vají především přes OK a výpustě, je 
třeba zajistit u nových objektů od-
vodnění oddílnou soustavou a přímé 
vedení dešťových vod do potoka.Tím 
se zlepší jeho kvalita. Je třeba zrekon-
struovat a zmodernizovat oddělovače 
dešťů a provést rekonstrukci poško-
zených stok, které většinou vyhovují 
díky kvalitním materiálům a technolo-
gii zdění.
Zásobní vodovodní síť
V současnosti je vodovodní síť v úze-
mí stabilizována. Jsou tu však řady 
z 20. a 30.tých let minulého století, 
které třeba postupně vyměňovat. 
Řady ze 70. a 80.tých let třeba sledo-
vat, nebyly tehdy kvalitní materiály To 
je hlavní problém vodovodní sítě.Při 
úpravě povrchů třeba předem ověřit 
kvalitu vodovodní sítě, včas provést 
výměnu, aby nedocházelo k havarijím
Zásobní plynárenská síť
Od začátku 20. let 20. století započala 
plynofikace území, která sestávala 
z nízkotlakých rozvodů. Od 60. let 20. 
století již se rozvinula síť středotla-
kých rozvodů a ta se v území doplňuje 
dodnes. Tento STL systém plně vyho-
vuje a funguje spolu s NTL sítí. Ta se 
bude postupně měnit na STL. Území 
i nadále bude mít zásobování teplem 
na bázi zemního plynu, ostatní media 
jsou doplňková.

Etapa B + C

225PE

80L
80L

100L
100L

Etapa A

rekonstrukce vodovodů
vybudovaných před rokem 1980

rekonstrukce vodovodů
vybudovaných před rokem 1940
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Etapa B + C

225PE

80L
80L

100L
100L

Etapa A

rekonstrukce vodovodů
vybudovaných před rokem 1980

rekonstrukce vodovodů
vybudovaných před rokem 1940
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etapa A + B voda
Výstavba vodovodní sítě v uvažo-
vaném území probíhala postupně 
v návaznosti na realizované zástavbě. 
Nejstarší vodovody jsou průběžně 
vyměňovány a to především v mís-
tech, kde se výrazně rozšířila zá-
stavba a nestačily kapacitně zejména 
vzhledem ke zvyšujícím se požadav-
kům na vyšší potřebu vody. Stávající 
zásobování vodou v ulicích Plzeňská, 
Vrchlického a přilehlé oblasti soused-
ních ulic je v současné době stabili-
zováno a zásobování je zde bez závad 
i když často se jedná o staré potrubí 
avšak dobré kvality.Naopak potrubí 
ze 70.a 80.tých let je horší kvality a je 
třeba sledovat jednotlivé úseky a ze-
jména v případě nově prováděných 
povrchových úprav potrubí vyměnit 
za tvárnou litinu.
V území se v jednotlivých komuni-
kacích plánuje rozšíření parkovacích 
stání. Pod těmito plochami je ne-
vhodné umístění vodovodních řadů 
z provozních důvodů. Je navrženo 
jejich přemístění a to většinou do 
komunikace, zcela výjimečně do 
chodníků, pokud není v komunikaci 
místo(Duškova ul, úseky Vrchlické-
ho a místně i Plzeňská). Řady nelze 
umísťovat do tramvajových pásů, 
není vhodné anido zeleně. V několika 
případech je nelze přemístit z parko-
vacích ploch z důvodů nedostatku 
místa. Zde navrhujeme osazení šou-
pat na obou stranách mimo parkova-
cí stání, aby při havárii bylo možno 
tento úsek vyřadit.

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa B
přeložka vodovodu DN 150

Etapa A
přeložka vodovodu DN200 Etapa A

přeložka vodovodu DN200

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150Etapa A

přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80 a propojeno na stávající DN100)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazeno DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
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Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa B
přeložka vodovodu DN 150

Etapa A
přeložka vodovodu DN200 Etapa A

přeložka vodovodu DN200

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150

Etapa A
přeložka vodovodu DN150Etapa A

přeložka vodovodu DN100
(nahrazena DN80 a propojeno na stávající DN100)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
(nahrazeno DN80)

Etapa A
přeložka vodovodu DN100
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Motolský potok

7 Vydláždění spodní části toku

4 Špatný stav železobetonového stropu

1 Zděná část potoka nad Košířským náměstím

8 Vstup do zaklenuté části

5 Zaústění dešťové výpustě

2 Zaústění přípojky

9 Vydláždění spodní části toku

6 Železobetonový strop pod torkretem

3 Usazovací nádrž pod Košířským náměstím

Základní poznatky o potoku v území
Od Košířského náměstí přes Zámečnici vede 
v Plzeňské ul. zatrubněný Motolský potok. Za 
Buďánkami přechází do ul. Vrchlického, kterou 
prochází v celé délce, dále vede ul. Duškovou 
a dolní částí Mozartovy ul. se vrací do Plzeň-
ské ul., kde se u Anděla obloukem stáčí do ul. 
Štefanikovy a zahradou Portheimky směřuje 
k vyústění do Vltavy. V celé délce se jedná 
o zaklenutou část a to o vedení svým profilem 
značně výrazně ovlivňující podzemí ulic, jimiž 
prochází. Výstavba v dolním toku byla zahá-
jena již v r. 1907 po několika velmi výrazných 
povodních. Další zaklenutí potoka původně 
Motolským údolím vedeného otevřeným 
korytem si vynutila zaklenutí zástavba v této 
oblasti. V současné době v celém řešeném 
území zůstane toto zaklenutí zachováno vyjma 
tří míst, kde se navrhuje jeho otevření obyva-
telům. Jedná se o krátký úsek Na Košířském 
náměstí, na Zámečnici a dále v Husových 
sadech. Popis těchto míst viz dále.

Popis zaklenutého potoka v řešeném území
Potok přitéká na Košířské náměstí z horní 
části povodí, kde v blízkosti lesoparku Ci-
bulka protéká otevřeným korytem a suchým 
poldrem, vybudovaným jako protipovodňové 
opatření v 80.tých létech 20. století. V severní 
části tohoto poldru zv. Homolka se v současné 
době buduje rybník a trasa potoka se upra-
vuje do zákruty a celý prostor se revitalizuje. 
Zaklenutý potok vede v tlamovém zděném 
profilu 3200/1900 a tato úprava v podstatě 
vede až k usazovací nádrži na Košířském ná-
městí, která zachycuje usazeniny z horní části 
toku. Zde vstupujeme do řešené části studie. 

Za nádrží je již obdélníkový profil 3200/2500, 
jehož dno i stěny jsou z lomového kamene, 
zaklenutí provedeno tlamovým zděným pro-
filem 3000/1900. Tento profil přechází přes 
Plzeňskou jako 3200/2550 a následuje již dále 
obdélníkový profil, kdy dno a stěny jsou z lo-
mového kamene a zakrytí je železobetonovými 
deskami. Tato úprava pokračuje za Plzeňskou 
ul. pod stávající zástavbou, u Zámečnice vede 
pod zelenou plochou. V tomto území je do Mo-
tolského potoka zaústěna výpust od oddělova-
če 27 K z ul. Nad Zámečnicí. Z druhé strany je 
do potoka zaústěna výpust DN1000 od zruše-
ného oddělovače 26 K z ul. Musílkova. Ten je 
nahrazen novým oddělovačem OK 110 K v ul. 
Pod školou, který přebere jeho funkci a sou-
časně funkci druhého nekapacitního oddělova-
če 28 K v ul. Nepomucké. Z tohoto oddělovače 
zůstává pouze krátký úsek výpustě DN1000, 
odvádějící dešťové vody z části Plzeňské ul. 
Přechod pod Plzeňskou do ul. Vrchlického 
je stále obdélníkovým profilem z lomového 
kamene stěny a dno, zastropení betonovou 
deskou s průvlaky. Profil zde je 3000/2500. 
Takto potok pokračuje pod ul. Vrchlického, 
v prostoru před ul. Na Zámyšli se mění veli-
kost profilu na 2900/2400, konstrukce zůstává 
stejná. Z jižní části ul. Jinonická vede výpust 
od oddělovače 24 K a ze severní části výpust 
od 25OK. V ul. Prachnerova se v současné 
době staví nový oddělovač 123 K a jeho nová 
výpust. Tím se ruší oddělovač 23 K v ul. Po-
bělohorské a nefunkční 22 K v ul. Vrchlického. 
Celý tento úsek vyzděný z lomového kamene 
má ve velmi špatném stavu stropní konstrukci. 
Beton je zejména v průvlacích zkorodován až 
na výztuž, která je zcela odkryta a ve velmi 

špatném stavu. Zastropení v úseku, kdy byly 
použit železobeton je třeba rekonstruovat 
v celém rozsahu. V další části zůstává stej-
ný typ zatrubnění potoka, profil se mění na 
2300/2000. V této části stropní konstrukce je 
zatorkretována, vykazuje trhliny a zkorodova-
né části, místy třeba rovněž opravit.
Z jihu je do potoka zaústěna výpust DN250 
z ul. Na Popelce. Zde se rekonstruuje 21 K, 
pokud tato úprava bude nedostačující, pro-
vede se celková rekonstrukce oddělovače 
a nová výpust DN400. Mezi ul. Starokošířskou 
a Mahelovou se mění profil na 3300/2000, 
tento profil je až po usazovací nádrž 20x7,0 m. 
Tato nádrž byla postavena spolu s prvním úse-
kem zatrubnění dle projektů z r. 1907 a to až 
od Vltavy. Nádrž je v ul. Duškově. Od ní vede 
zděný profil z cihel, ve dně žlábek odvádějící 
menší průtoky. Z Mozartovy ul. je zaústěna 
do potoka výpust od 19 K. Potok vede Duško-
vou, stáčí se do Plzeňské, dále do Štefánkovy 
a za zaústěním OK 14 K zahradou Portheimky 
směrem k Vltavě.
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Motolský potok
řešení odkrytí

Základní poznatky o potoku v území
Od Košířského náměstí přes Zámečnici vede v Plzeňské ul. zatrubněný Motolský potok. Za Buďánkami přechází do ul. Vrchlického, kterou prochází v celé délce, dále vede ul. Duškovou a dolní částí Mozartovy ul. se vrací do
Plzeňské ul., kde se u Anděla obloukem stáčí do ul. Štefanikovy a zahradou Portheimky směřuje k vyústění do Vltavy. V celé délce se jedná o zaklenutou část a to o vedení svým profilem značně výrazně ovlivňující podzemí
ulic, jimiž prochází. Výstavba v dolním toku byla zahájena již v r.1907 po několika velmi výrazných povodních. Další zaklenutí potoka původně Motolským údolím vedeného otevřeným korytem si vynutila zaklenutí zástavba
v této oblasti. V současné době v celém řešeném území zůstane toto zaklenutí zachováno vyjma tří míst, kde se navrhuje jeho otevření obyvatelům. Jedná se o krátký úsek Na Košířském náměstí, na Zámečnici a dále
v Husových sadech. Popis těchto míst viz.dále.

Popis zaklenutého potoka v řešeném území
Potok přitéká na Košířské náměstí z horní části povodí, kde v blízkosti lesoparku Cibulka protéká otevřeným korytem a suchým poldrem, vybudovaným jako protipovodňové opatření v 80.tých létech 20. století. V severní
části tohoto poldru zv. Homolka se v současné době buduje rybník a trasa potoka se upravuje do zákruty a celý prostor se revitalizuje. Zaklenutý potok vede v tlamovém zděném profilu 3200/1900 a tato úprava v podstatě
vede až k usazovací nádrži na Košířském náměstí, která zachycuje usazeniny z horní části toku. Zde vstupujeme do řešené části studie. Za nádrží je již obdélníkový profil 3200/2500, jehož dno i stěny jsou z lomového
kamene, zaklenutí provedeno tlamovým zděným profilem 3000/1900. Tento profil přechází přes Plzeňskou jako 3200/2550 a následuje již dále obdélníkový profil, kdy dno a stěny jsou z lomového kamene a zakrytí je
železobetonovými deskami. Tato úprava pokračuje za Plzeňskou ul. pod stávající zástavbou, u Zámečnice vede pod zelenou plochou. V tomto území je do Motolského potoka zaústěna výpust od oddělovače 27K z ul. Nad
Zámečnicí. Z druhé strany je do potoka zaústěna výpust DN1000 od zrušeného oddělovače 26K z ul. Musílkova. Ten je nahrazen novým oddělovačem OK 110K v ul. Pod školou, který přebere jeho funkci a současně funkci
druhého nekapacitního oddělovače 28K v ul. Nepomucké. Z tohoto oddělovače zůstává pouze krátký úsek výpustě DN1000, odvádějící dešťové vody z části Plzeňské ul. Přechod pod Plzeňskou do ul. Vrchlického je stále
obdélníkovým profilem z lomového kamene stěny a dno, zastropení betonovou deskou s průvlaky. Profil zde je 3000/2500. Takto potok pokračuje pod ul. Vrchlického, v prostoru před ul. Na Zámyšli se mění velikost profilu
na 2900/2400, konstrukce zůstává stejná. Z jižní části ul. Jinonická vede výpust od oddělovače 24K a ze severní části výpust od 25OK. V ul. Prachnerova se v současné době staví nový oddělovač 123K a jeho nová výpust.
Tím se ruší oddělovač 23K v ul. Pobělohorské a nefunkční 22K v ul. Vrchlického. Celý tento úsek vyzděný z lomového kamene má ve velmi špatném stavu stropní konstrukci. Beton je zejména v průvlacích zkorodován až na
výztuž, která je zcela odkryta a ve velmi špatném stavu. Zastropení v úseku, kdy byly použit železobeton je třeba rekonstruovat v celém rozsahu. V další části zůstává stejný typ zatrubnění potoka, profil se mění na 2300/2000.
V této části stropní konstrukce je zatorkretována, vykazuje trhliny a zkorodované části, místy třeba rovněž opravit.
Z jihu je do potoka zaústěna výpust DN250 z ul. Na Popelce. Zde se rekonstruuje 21K, pokud tato úprava bude nedostačující, provede se celková rekonstrukce oddělovače a nová výpust DN400. Mezi ul. Starokošířskou a
Mahelovou se mění profil na 3300/2000, tento profil je až po usazovací nádrž 20x7,0m. Tato nádrž byla postavena spolu s prvním úsekem zatrubnění dle projektů z r. 1907 a to až od Vltavy. Nádrž je v ul. Duškově. Od ní vede
zděný profil z cihel, ve dně žlábek odvádějící menší průtoky. Z Mozartovy ul. je zaústěna do potoka výpust od 19K. Potok vede Duškovou, stáčí se do Plzeňské, dále do Štefánkovy a za zaústěním OK 14K zahradou Portheimky
směrem k Vltavě.

Uvažované úpravy
Potok v celé délce má pevně stabilizovanou trasu, kterou by bylo velmi obtížné měnit nebo překládat vzhledem k objemu tohoto objektu. V rámci oživení území je snaha toto zakrytí na třech místech otevřít. Jedná se o tyto
úpravy:Na Košířském náměstí uvažujeme s odkrytím Motolského potoka a vytvořením meandrující otevřenou vodoteč v korytě zhruba lichoběžníkového tvaru se zatravněnými svahy. V této části ústí do potoka dešťová
výpust DN1600. Tu bude třeba od poslední šachty zrekonstruovat. Šachta se posune mimo schody, potrubí se protáhne pod schody a na konci schodů se otevře, rozšíří a vyzdí z cihel. Vlastní koryto se v místě vtoku opevní
lomovým kamenem do betonu. Bude třeba utlumit kinetickou energii přitékající vody výpustí při náhlých povodních.
Dále bude třeba přeložit stávající potrubí DN400, které do prostoru otevřeného koryta zasahuje a vede pod navrženými schody. Toto potrubí se spojí s potrubím DN250 a jako DN400 se zaústí do stávající stoky 600/1100 v ul.
Plzeňská. Tato stoka se v rámci úpravy Plzeňské komunikace v etapě B posune mimo těleso tramvaje do automobilového jízdního pruhu.V místě odkrytí potoka na Zámečnici se uvažuje s přirozeným korytem se zelenými
svahy. Koryto bude vedeno klikatě, místy rozšířené do tůní. V této části ústí do potoka dešťová výpust DN1000. Tato výpust vede od OK 28K, která se v současnosti ruší včetně horní části výpustě, její funkci přebírá OK 110K
Pod školou. Poslední část výpustě DN1000 od Plzeňské ul. však musí zůstat v provozu, je do ní zaústěna stoka DN300 odvádějící dešťové vody z části Plzeňské ul.V místě zaústění bude trubní část výpustě otevřena, vtok
bude rozšířen, vyzděn z cihel a část otevřeného koryta v místě vtoku výpusti bude odlážděna lomovým kamenem do betonu nad i pod výpustí. Jedná se opět o utlumení kinetické energie před vtokem do otevřeného koryta.
Tento detail bude v průběhu dalšího pracovního procesu upřesněn a upraven na základě připomínek. Zbytek otevřeného koryta zůstane v zemní úpravě.
Další možnost odkrytí Motolského potoka se naskýtá v prostoru Husových sadů. Zde při odkrytí potoka a jeho gravitačního propojení nastává problém v překlenutí paralelně vedoucí jednotné stoky 600/1100. Tu bude třeba
v délce cca 25m v místě přechodu potrubí, přivádějící vodu do otevřeného koryta upravit. Bude třeba změnit profil ze 600/1100 na tlamový, kde se při zachování kapacity umožní přechodu potrubí. Předpokládá se DN500,
které bude převádět vodu do otevřeného potoka v Husových sadech. Odtok zpět do zaklenuté části bude pod stávajícím spadištěm na stoce 600/1100, kde bude možno již odpadní potrubí překřížit stávající stoku. Tato
výšková koordinace je navržena na základě archivních materiálů PVK, niveletu zaklenutého potoka bude třeba zaměřit nebo alespoň dno potoka v místě napojení potrubí pro otevřenou část a v místě zpětného zaústění. Výšky
vycházejí z podkladů, předaných PVK, kde jsou zaměřeny pouze šachty a při tom niveleta dna mezi šachtami není vždy přímá. Výškové relace jsou velmi malé a je tedy třeba pracovat s přesnými podklady. Další možností by
bylo zřízení čerpací stanice, výtlak by překlenul tyto výškové problémy.
Další úpravy spočívají v rekonstrukci betonové stropní desky od přechodu z ul. Plzeňské do ul. Vrchlického a v ul. Vrchlického. Tuto desku je třeba vyměnit a provést kvalitnější zakrytí potoka. Je vidět, že úpravy sestávající ze
zděných části jsou pro daný případ odolnější. Před jakýmikoli úpravami povrchů v tomto úseku zastropení je třeba provést kompletní rekonstrukci, spočívající ve výměně zastropení. Ve zděných konstrukcích a v úpravě
z lomového kamene se jedná o místní úpravy a opravy.
Je třeba zaslepit všechny splaškové přípojky, některé jsou stále funkční.
Obecně je však třeba konstatovat, že protékající voda v zaklenuté části je dobré kvality a tedy i když otevření koryta přinese těžkosti v provádění i provozu, tyto úpravy budou znamenat oživení v daném území. Tato studie
přináší náměty a ověřuje zásadní možnosti řešení, bude třeba dopracovat v dalších stupních předprojektové a projektové přípravy ve spolupráci se správcem a provozovatelem tohoto toku.
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Uvažované úpravy
Potok v celé délce má pevně stabilizovanou 
trasu, kterou by bylo velmi obtížné měnit 
nebo překládat vzhledem k objemu tohoto 
objektu.

V rámci oživení území je snaha toto zakrytí na 
třech místech otevřít. Jedná se o tyto úpravy: 
Na Košířském náměstí uvažujeme s odkrytím 
Motolského potoka a vytvořením meandrující 
otevřenou vodoteč v korytě zhruba licho-
běžníkového tvaru se zatravněnými svahy. 
V této části ústí do potoka dešťová výpust 
DN1600. Tu bude třeba od poslední šachty 
zrekonstruovat. Šachta se posune mimo 
schody, potrubí se protáhne pod schody a na 
konci schodů se otevře, rozšíří a vyzdí z cihel. 
Vlastní koryto se v místě vtoku opevní lomo-
vým kamenem do betonu. Bude třeba utlumit 
kinetickou energii přitékající vody výpustí při 
náhlých povodních.
Dále bude třeba přeložit stávající potrubí 
DN400, které do prostoru otevřeného koryta 
zasahuje a vede pod navrženými schody. Toto 
potrubí se spojí s potrubím DN250 a jako 
DN400 se zaústí do stávající stoky 600/1100 
v ul. Plzeňská.

Tato stoka se v rámci úpravy Plzeňské ko-
munikace v etapě B posune mimo těleso 
tramvaje do automobilového jízdního pru-
hu.V místě odkrytí potoka na Zámečnici se 
uvažuje s přirozeným korytem se zelenými 
svahy. Koryto bude vedeno klikatě, místy roz-
šířené do tůní. V této části ústí do potoka deš-
ťová výpust DN1000. Tato výpust vede od OK 

28 K, která se v současnosti ruší včetně horní 
části výpustě, její funkci přebírá OK 110 K Pod 
školou. Poslední část výpustě DN1000 od 
Plzeňské ul. však musí zůstat v provozu, je do 
ní zaústěna stoka DN300 odvádějící dešťové 
vody z části Plzeňské ul. V místě zaústění 
bude trubní část výpustě otevřena, vtok bude 
rozšířen, vyzděn z cihel a část otevřeného 
koryta v místě vtoku výpusti bude odláždě-
na lomovým kamenem do betonu nad i pod 
výpustí. Jedná se opět o utlumení kinetické 
energie před vtokem do otevřeného koryta. 
Tento detail bude v průběhu dalšího pracov-
ního procesu upřesněn a upraven na základě 
připomínek. Zbytek otevřeného koryta zůstane 
v zemní úpravě.

Další možnost odkrytí Motolského potoka se 
naskýtá v prostoru Husových sadů. Zde při 
odkrytí potoka a jeho gravitačního propoje-
ní nastává problém v překlenutí paralelně 
vedoucí jednotné stoky 600/1100. Tu bude 
třeba v délce cca 25 m v místě přechodu 
potrubí, přivádějící vodu do otevřeného koryta 
upravit. Bude třeba změnit profil ze 600/1100 
na tlamový, kde se při zachování kapacity 
umožní přechodu potrubí. Předpokládá se 
DN500, které bude převádět vodu do otevře-
ného potoka v Husových sadech. Odtok zpět 
do zaklenuté části bude pod stávajícím spadi-
štěm na stoce 600/1100, kde bude možno již 
odpadní potrubí překřížit stávající stoku. Tato 
výšková koordinace je navržena na základě ar-
chivních materiálů PVK, niveletu zaklenutého 
potoka bude třeba zaměřit nebo alespoň dno 
potoka v místě napojení potrubí pro otevře-

nou část a v místě zpětného zaústění. Výšky 
vycházejí z podkladů, předaných PVK, kde 
jsou zaměřeny pouze šachty a při tom niveleta 
dna mezi šachtami není vždy přímá. Výškové 
relace jsou velmi malé a je tedy třeba pracovat 
s přesnými podklady. Další možností by bylo 
zřízení čerpací stanice, výtlak by překlenul 
tyto výškové problémy.

Další úpravy spočívají v rekonstrukci betono-
vé stropní desky od přechodu z ul. Plzeňské 
do ul. Vrchlického a v ul. Vrchlického. Tuto 
desku je třeba vyměnit a provést kvalitnější 
zakrytí potoka. Je vidět, že úpravy sestávající 
ze zděných části jsou pro daný případ odolněj-
ší. Před jakýmikoli úpravami povrchů v tomto 
úseku zastropení je třeba provést kompletní 
rekonstrukci, spočívající ve výměně zastro-
pení. Ve zděných konstrukcích a v úpravě 
z lomového kamene se jedná o místní úpravy 
a opravy.
Je třeba zaslepit všechny splaškové přípojky, 
některé jsou stále funkční.

Obecně je však třeba konstatovat, že proté-
kající voda v zaklenuté části je dobré kvality 
a tedy i když otevření koryta přinese těžkosti 
v provádění i provozu, tyto úpravy budou 
znamenat oživení v daném území. Tato studie 
přináší náměty a ověřuje zásadní možnosti 
řešení, bude třeba dopracovat v dalších stup-
ních předprojektové a projektové přípravy 
ve spolupráci se správcem a provozovatelem 
tohoto toku.
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ZÁVĚR

etapizace a koordinace profesí
4





ETAPIZACE

koordinace odborných částí, určení priorit v čase
4.1

Jsme si vědomi toho, že přeměna úze-
mí neproběhne ze dne na den, proto 
navrhujeme etapizaci. Ta je rozdělena 
do tří časových úseků tak, aby byla za-
jištěna souběžnost mezi jednotlivými 
návrhy, jejich provázanost a návaznost 
v čase. 

Projekty, které je možné zrealizovat 
hned, zařazujeme do etapy A. Ty, které 
potřebují čas na projednání a vypro-
jektování jsou v etapě B. Dlouhodobé 
vize jsou zařazeny do etapy C. Návrhy 
klíčových prostranství území není třeba 
etapizovat, jsou navrženy ve finálním 
stavu. Časovost se projeví pouze v za-
řazení do určité etapy.

Umístění proměn však nepovažujeme 
za dogmatické, jejich časování lze za-
měnit dle potřeby městské části. Při 
realizaci jednotlivých projektů je však 
zásadní se nadále držet celkové kon-
cepce a myslet na kroky následující.



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

stavební 
předpoklad
V současné době o území projevu-
je zájem mnoho investorů a deve-
loperů, o čemž svědčí i množství 
plánovaných záměrů, které 
potvrzují budoucí předpokládanou 
atraktivitu oblasti. Mnohé z nich 
mají stavební pololení a v nejbližší 
době se začnou realizovat. Hned 
po nich vyrostou domy s územním 
rozhodnutím. 

Tyto projekty považujeme za 
finální, neměnitelné a zahrnuje-
me je proto do výchozího stavu 
území, se kterým budeme dále 
pracovat. Velký stavební boom se 
projeví zejména na východní hraně 
řešeného území, kolem Měst-
ského okruhu. Obecně výstavbu 
výškových domů kvitujeme pro 
akcentování vstupu do území 
a obestavění Okruhu. Regulujeme 
pouze výškovou hladinu
(část 3. 1. 3)

projekt Green point

dostavba bloku U Kováků

projekt Sacre Coeur II

projekt Bellevue residence Grafická

dostavba bloku Mozartova

Polyfunkční dům Košíře

Rezidence Vrchlického

Areál škol Hlaváčkova

Novostavba bytového domu

V současné době o území
projevuje zájem mnoho
investorů a developerů o
čemž svědčí i množství
plánovaných záměrů, které
potvrzují budoucí
předpokládanou atraktivitu
oblasti. Mnohé z nich mají
stavební pololení a v
nejbližší době se začnou
realizovat. Hned po nich
vyrostou domy s územním
rozhodnutím. Tyto projekty
považujeme za finální,
neměnitelné a zahrnujeme
je proto do výchozího
stavu území, se kterým
budeme dále pracovat.
Velký stavební boom se
projeví zejména na
východní hraně řešeného
území, kolem Městského
okruhu. Obecně výstavbu
výškových domů kvitujeme
pro akcentování vstupu do
území a obestavění
Okruhu. Regulujeme pouze
výškovou hladinu
(část 3.1.3)

projekt Smíchov

projekt Košířská brána

projekt Starokošířská Avenue

projekt Viola

Hotel Klamovka
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projekt Green point

dostavba bloku U Kováků

projekt Sacre Coeur II

projekt Bellevue residence Grafická

dostavba bloku Mozartova

Polyfunkční dům Košíře

Rezidence Vrchlického

Areál škol Hlaváčkova

Novostavba bytového domu

V současné době o území
projevuje zájem mnoho
investorů a developerů o
čemž svědčí i množství
plánovaných záměrů, které
potvrzují budoucí
předpokládanou atraktivitu
oblasti. Mnohé z nich mají
stavební pololení a v
nejbližší době se začnou
realizovat. Hned po nich
vyrostou domy s územním
rozhodnutím. Tyto projekty
považujeme za finální,
neměnitelné a zahrnujeme
je proto do výchozího
stavu území, se kterým
budeme dále pracovat.
Velký stavební boom se
projeví zejména na
východní hraně řešeného
území, kolem Městského
okruhu. Obecně výstavbu
výškových domů kvitujeme
pro akcentování vstupu do
území a obestavění
Okruhu. Regulujeme pouze
výškovou hladinu
(část 3.1.3)

projekt Smíchov

projekt Košířská brána

projekt Starokošířská Avenue

projekt Viola

Hotel Klamovka
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pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa A
První etapa, tedy etapa A, počítá 
se změnami a proměnami území 
v nejkratším časovém horizontu. 
Odhadem by se mohlo jednat o dobu 
za zhruba 5 let.

Architektura a urbanismus
Jedná se o projekty s menší časo-
vou náročností, u kterých předpo-
kládáme, že se stihnou zrealizovat 
téměř okamžítě bez zvláštních 
povolovacích, vykupovacích či 
jiných složitějších procesů. Jde 
hlavně o doplnění stávající městské 
struktury zástavbou proluk. V tomto 
období lze uvažovat i o vybudování 
všech plánovaných záměrů, která 
jsou nyní v povolovacím řízení. 
Dále by se mohla realizovat část 
veřejných klíčových prostranství 
(část 3.2)

Doprava
Změny v dopravě se projeví hlavně 
v úpravách dopravního značení nebo 
mobilními prvky. Půjde například 
o dělící ostrůvky na přechodech 
pro chodce, zelené svodidlo u trasy 
tramvaje, oddělení cyklistické dopra-
vy cyklopruhy a bezbariérové úpravy 
v místech příčných vazeb. Stavební 
změny proběhnou pouze v místech 
definitivních úprav.

Krajina
Rostou první městské aleje stromů 
a tvoří se místo pro budoucí umístě-
ní stromů. Realizují se první veřejná 
krajinářsky upravená prostranství, 
otevírá se potok u Buďánek.

První etapa, tedy etapa A, počítá se
změnami a proměnami území v
nejkratším časovém horizontu. Odhadem
by se mohlo jednat dobu za zhruba 5 let.

Architektura a urbanismus:
Jedná se o projekty s menší časovou
náročností, u kterých předpokládáme, že
se stihnou zrealizovat téměř okamžítě
bez zvláštních povolovacích,
vykupovacích či jiných složitějších
procesů. Jde hlavně o doplnění stávající
městské struktury zástavbou proluk. V
tomto období lze uvažovat i o
vybudování všech plánovaných záměrů,
která jsou nyní v povolovacím řízení.
Dále by se mohla realizovat část
večejných klíčových prostranství (viz
3.2)
Doprava:
Změny v dopravě se projeví hlavně v
úpravách dopravního značení nebo
mobilními prvky. Půjde například o dělící
ostrůvky na přechodech pro chodce,
zelené svodidlo u trasy tramve, oddělení
cyklistické dopravy cyklopruhy a
bezbariérové úpravy v místech příčných
vazeb. Stavební změny proběhnou pouze
v místech definitivních úprav.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
x
x
x
x
x

Předprostor Buďánek

historická osada si zaslouží
důstojný předprostor, bude sloužit
jako prostor pro setkávání
komunity i jako náměstí s
otevřeným potokem, vzhledem k
aktivitě místního spolku je tento
záměr prioritní  a závisí na
přeměně souřasné křižovatky

proluku zastavujeme domem,
který vytvoří stěnu pro budoucí
náměstí a zároveň dá pozici
schodišti, které povede do
Klamovky jakožto další vstup do
historické zahrady

Dostavba proluky

Dostavba proluky Nové přechody

Nové přechody

doplňění přechodu na
osu schodiště na severu
a náměstí na jihu spojuje
severní část území se
základní školou

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

Nové přechody

Nové přechody

Nové přechody

výrazné zlepšení prostupnosti
území s cílem podpořit

pokračování města na západkrajinářskou úpravou zanedbaného
parku, který nese tolik příběhů, vracíme
plochu lidem z okolí k novému užívání,
v pergolách se dají pořádat sousedská
setkání, dá se zde grilovat, vytvořeno je
i hřiště pro kolektivní sporty, z parku je
podpořen nástup do svahů, jehož cesty
upravujeme a připravujeme na
používání jak pěších, tak cyklistů

park Kavalírka

Husovy sady jsou jedním z míst, kde se
otevírá Motolský potok, voda zpříjemní
celkové klima v okolí, sady se pročistí a
zesvětlí, opraveno se i hřiště s
přidanými prvky pro náctileté, které v
území chybí

Husovy sady
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První etapa, tedy etapa A, počítá se
změnami a proměnami území v
nejkratším časovém horizontu. Odhadem
by se mohlo jednat dobu za zhruba 5 let.

Architektura a urbanismus:
Jedná se o projekty s menší časovou
náročností, u kterých předpokládáme, že
se stihnou zrealizovat téměř okamžítě
bez zvláštních povolovacích,
vykupovacích či jiných složitějších
procesů. Jde hlavně o doplnění stávající
městské struktury zástavbou proluk. V
tomto období lze uvažovat i o
vybudování všech plánovaných záměrů,
která jsou nyní v povolovacím řízení.
Dále by se mohla realizovat část
večejných klíčových prostranství (viz
3.2)
Doprava:
Změny v dopravě se projeví hlavně v
úpravách dopravního značení nebo
mobilními prvky. Půjde například o dělící
ostrůvky na přechodech pro chodce,
zelené svodidlo u trasy tramve, oddělení
cyklistické dopravy cyklopruhy a
bezbariérové úpravy v místech příčných
vazeb. Stavební změny proběhnou pouze
v místech definitivních úprav.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
x
x
x
x
x

Předprostor Buďánek

historická osada si zaslouží
důstojný předprostor, bude sloužit
jako prostor pro setkávání
komunity i jako náměstí s
otevřeným potokem, vzhledem k
aktivitě místního spolku je tento
záměr prioritní  a závisí na
přeměně souřasné křižovatky

proluku zastavujeme domem,
který vytvoří stěnu pro budoucí
náměstí a zároveň dá pozici
schodišti, které povede do
Klamovky jakožto další vstup do
historické zahrady

Dostavba proluky

Dostavba proluky Nové přechody

Nové přechody

doplňění přechodu na
osu schodiště na severu
a náměstí na jihu spojuje
severní část území se
základní školou

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

Nové přechody

Nové přechody

Nové přechody

výrazné zlepšení prostupnosti
území s cílem podpořit

pokračování města na západkrajinářskou úpravou zanedbaného
parku, který nese tolik příběhů, vracíme
plochu lidem z okolí k novému užívání,
v pergolách se dají pořádat sousedská
setkání, dá se zde grilovat, vytvořeno je
i hřiště pro kolektivní sporty, z parku je
podpořen nástup do svahů, jehož cesty
upravujeme a připravujeme na
používání jak pěších, tak cyklistů

park Kavalírka

Husovy sady jsou jedním z míst, kde se
otevírá Motolský potok, voda zpříjemní
celkové klima v okolí, sady se pročistí a
zesvětlí, opraveno se i hřiště s
přidanými prvky pro náctileté, které v
území chybí

Husovy sady

| 343 



pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa B
V druhé etapě, tedy etapě B, jsou za-
hrnuty všechny střednědobé záměry 
a záměry, které podléhají delšímu 
povolovacímu řízení a nestihly by 
se projednat a zrealizovat již v první 
fázi.

Architektura a urbanismus
V této fázi bude zrealizován zbytek 
klíčových prostranství, které jsou 
popsány v kapitole 3. 2. Stavebně se 
bude doplňovat městská struktura 
tam, kde jsou nyní zastaralé domy 
určené k demolici. Opravené budou 
všechny domy navržené k rekon-
strukci.

Doprava
Mezi nejzásadnější proměny patří 
převedení průjezdné dopravy do 
ulice Vrchlického. Ulice Plzeňská 
bude s preferencí pěší a cyklistické 
dopravy. Hlavní tah cyklodopra-
vy bude veden právě Plzeňskou. 
Změna se dále bude týkat některých 
zastávek tramvají. Nová zastávka 
budou zastávky Pošta, Malostran-
ský hřbitov a Bertramka. V úseku 
U Demartinky - Mozartova budou 
vídeňského typu.

Krajina
Cesty ve svazích až na pár krátkých 
úseků fungují jako jeden provázaný 
celek. V celém území se díky přelož-
kám a rekonstrukcím technické in-
frastruktury mohou začít vysazovat 
stromy dle finálního návrhu stavu. 
V Plzeňské funguje zelené zábradlí.

HPP v etapě

V druhé etapě, tedy etapě B, jsou
zahrnuty všechny střednědobé záměry a
záměry, které podléhají delšímu
povolovacímu řízení a nestihly by se
projednat a zrealizovat již v první fázi.

Architektura a urbanismus:
V této fázi bude zrealizován zbytek
klíčových prostranství, které jsou
popsány v kapitole 3.3. Stavebně se
bude doplňovat městská struktura tam,
kde jsou nyní zastaralé domy určené k
demolici. Opravené budou všechny
domy navržené k rekonstrukci.
Doprava:
Mezi nejzásadnější proměny patří
převedení průjezdné dopravy do ulice
Vrchlického a autobusové dopravy do
ulice Plzeňská (jízda autobusu po
kolejích). Ulice Plzeňská bude s
preferencí pěší a cyklistické dopravy.
Hlavní tah cyklodopravy bude veden
obousměrně právě Plzeňskou. Změna se
dále bude týkat některých zastávek
tramvají. Nová zastávka budou zastávky
Pošta,Malostranský hřbitov a Bertramka.
V úseku U Demartinky - Mozartova
budou vídeňského typu.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
-cesta ve svazích
-zpříjemňování Plzeňské
-stromy někde
x
x

Košířské náměstí

navrhovanými úpravami se prostoru
vrací jeho jmenný význam, vzniká
náměstí před školou, které mu má
sloužit; je zde pobytové schodiště,
pergoly s nařádání nejrůznějších
školních akcí i snížený intimní prostor
u odkrytého Motolského potoka, který
meandrovitě projde územím a zanoří se
zpět, aby se u Buďánek zase objevil

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

nové náměstí, které zde chybělo, se
stává z prostoru kolem bývalé
tramvajové vozovny, vozovna je
zbavena nánosů bezprostředního okolí
a je vyvýšena jako špalíček na náměstí,
historické budově je dostavěn venkovní
rám, který slouží jako pokračování
vnitřního prostoru tržiště

Vozovna Košíře

školní náměstí Pod Radnicí

správné definování veřejného
prostoru ukotví fungování i další
rozvoj školy, která se zde nachází

Dostavba proluky

obnovení stavebního bloku,
naplnění kapacity území

Dostavba proluky

dotvoření bloku na rozhraní

Dostavba proluky

definování limitů
stavebního
záměru

přesunutí průjezdné dopravy do ulice
Vrchlického, ulice má na vybraných
místech sjednocený povrch pro auta, kola
i cyklisty, tramvaje jezdí v samostatném
pruhu, podpora aktivního parteru, nové
rozmístění zastávek vyplývající ze
současných požadavků

Plzeňská městskou třídou

Vrchlického a Duškova boulevardemn

Zpřístupnění chybějících
částí cesty ve svazích

zobousměrněním jižní paralely
Plzeňské uvolníme prostor pro
řešení složité situace kolem
okruhu, všude kde to bude možné
budou vysázeny stromy

Pěší lávka nad okruhem

pěší spojka dvou kopců jako
poslední dílek zapadá do koncepce
konektivity přírody a spojuje
motolské svahy zelenou cestou až
na pražský hrad
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HPP v etapě

V druhé etapě, tedy etapě B, jsou
zahrnuty všechny střednědobé záměry a
záměry, které podléhají delšímu
povolovacímu řízení a nestihly by se
projednat a zrealizovat již v první fázi.

Architektura a urbanismus:
V této fázi bude zrealizován zbytek
klíčových prostranství, které jsou
popsány v kapitole 3.3. Stavebně se
bude doplňovat městská struktura tam,
kde jsou nyní zastaralé domy určené k
demolici. Opravené budou všechny
domy navržené k rekonstrukci.
Doprava:
Mezi nejzásadnější proměny patří
převedení průjezdné dopravy do ulice
Vrchlického a autobusové dopravy do
ulice Plzeňská (jízda autobusu po
kolejích). Ulice Plzeňská bude s
preferencí pěší a cyklistické dopravy.
Hlavní tah cyklodopravy bude veden
obousměrně právě Plzeňskou. Změna se
dále bude týkat některých zastávek
tramvají. Nová zastávka budou zastávky
Pošta,Malostranský hřbitov a Bertramka.
V úseku U Demartinky - Mozartova
budou vídeňského typu.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
-cesta ve svazích
-zpříjemňování Plzeňské
-stromy někde
x
x

Košířské náměstí

navrhovanými úpravami se prostoru
vrací jeho jmenný význam, vzniká
náměstí před školou, které mu má
sloužit; je zde pobytové schodiště,
pergoly s nařádání nejrůznějších
školních akcí i snížený intimní prostor
u odkrytého Motolského potoka, který
meandrovitě projde územím a zanoří se
zpět, aby se u Buďánek zase objevil

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

Dostavba proluky

dotvoření stavebního bloku

nové náměstí, které zde chybělo, se
stává z prostoru kolem bývalé
tramvajové vozovny, vozovna je
zbavena nánosů bezprostředního okolí
a je vyvýšena jako špalíček na náměstí,
historické budově je dostavěn venkovní
rám, který slouží jako pokračování
vnitřního prostoru tržiště

Vozovna Košíře

školní náměstí Pod Radnicí

správné definování veřejného
prostoru ukotví fungování i další
rozvoj školy, která se zde nachází

Dostavba proluky

obnovení stavebního bloku,
naplnění kapacity území

Dostavba proluky

dotvoření bloku na rozhraní

Dostavba proluky

definování limitů
stavebního
záměru

přesunutí průjezdné dopravy do ulice
Vrchlického, ulice má na vybraných
místech sjednocený povrch pro auta, kola
i cyklisty, tramvaje jezdí v samostatném
pruhu, podpora aktivního parteru, nové
rozmístění zastávek vyplývající ze
současných požadavků

Plzeňská městskou třídou

Vrchlického a Duškova boulevardemn

Zpřístupnění chybějících
částí cesty ve svazích

zobousměrněním jižní paralely
Plzeňské uvolníme prostor pro
řešení složité situace kolem
okruhu, všude kde to bude možné
budou vysázeny stromy

Pěší lávka nad okruhem

pěší spojka dvou kopců jako
poslední dílek zapadá do koncepce
konektivity přírody a spojuje
motolské svahy zelenou cestou až
na pražský hrad
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pod a nad
 městským okruhem

U Zvonu

Husovy sadyPod Radnicí

vstup do Klamovky

vozovna Košířepark Kavalírka

předprostor BuďánekKošířské náměstí

cesta ve svazíchKnihovna / vstup do svahů

Plzeňská

100m 200m

vymezené území

klíčové prostory

konflikt ve vlastnictví

Klíčová prostranství

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Curabitur
ligula sapien, pulvinar a vestibulum
quis, facilisis vel sapien. Etiam
egestas wisi a erat. Mauris metus.
Nullam faucibus mi quis velit.
Vivamus ac leo pretium faucibus.

Klíčová prostranství navrhujeme jako
ideu a představujeme tím, jak by
prostředí mohlo v budoucnu vypadat.
Každé z nich by však vyžadovalo
samostatné zadání a detailnější
propracování.

etapa C
Etapa C se odehrává v nejzaž-
ším termínu návrhu a odhadu-
jeme její začátek kolem roku 
2050. Předpokládáme stabilitu 
Metropolitního plánu, zavedení 
nové politiky pražské mobility, 
mýtného systému, změnu pří-
stupu k vlastnictví automobilů, 
dobudování městského okruhu 
a dalších dopravních staveb.

Architektura a urbanismus
Přirozenou cestou se vytěsní 
dnes funkční náplně budov na 
jih od Vrchlického ulice a bude 
potřeba je přetransformovat na 
jiné využití. Z Plzeňské bude 
funkční městská třída celopraž-
ského významu.

Doprava
Ulice Duškova se rozšíří podle 
regulace z 60.let. V souvislosti 
s novou zástavbou bude probí-
hat doplňování obslužných ulic.

Etapa C se odehrává v nejzažším termínu
návrhu a odhadujem její začátek kolem
roku 2050. Předpokládáme stabilitu
Metropolitního plánu, zavedení nové
politiky pražské mobility,mýtného
systému, změnu přístupu k vlastnictví
automobilů, dobudování městského
okruhu a dalších dopravních staveb.

Architektura a urbanismus:
Přirozenou cestou se vytěsní dnes
funkční náplně budov na jih od
Vrchlického ulice a bude potřeba je
přetransformovat na jiné využití. Z
Plzeňské bude funkční městská třída
celopražského významu.
Doprava:
Ulice Duškova se rozšíří podle regulace z
60.let (?). V souvislosti s novou
zástavbou bude probíhat doplňování
obslužných ulic.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
x
x
x
x
x

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard

Knihovna

vytvoření prostoru knihovny se
zahradou a vstupem do svahů

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard
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Etapa C se odehrává v nejzažším termínu
návrhu a odhadujem její začátek kolem
roku 2050. Předpokládáme stabilitu
Metropolitního plánu, zavedení nové
politiky pražské mobility,mýtného
systému, změnu přístupu k vlastnictví
automobilů, dobudování městského
okruhu a dalších dopravních staveb.

Architektura a urbanismus:
Přirozenou cestou se vytěsní dnes
funkční náplně budov na jih od
Vrchlického ulice a bude potřeba je
přetransformovat na jiné využití. Z
Plzeňské bude funkční městská třída
celopražského významu.
Doprava:
Ulice Duškova se rozšíří podle regulace z
60.let (?). V souvislosti s novou
zástavbou bude probíhat doplňování
obslužných ulic.
Technická infrastruktura:
x
x
x
x
x
Krajina:
x
x
x
x
x

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard

Knihovna

vytvoření prostoru knihovny se
zahradou a vstupem do svahů

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard

Dostavba bloků

dotvoření stavebního bloku,
podpora hrany ulice, městský
boulevard
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stávající stav &
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Plzeňská - U Zvonu
stávající stav &
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Plzeňská - Klamovka
stávající stav &
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Plzeňská - Kavalírka
stávající stav &
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neověřený průběh
TA2670/2500ZK

PVK kanalizace jednotná
VP600/1100ZCI

-2,50m -2,50m

-1,65m
-1,20m

1
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3,0 4,8 4,0 2,0 3,6

17,5
BROŽÍKOVA

parkování

jednosměrka chodník
parkování

chodník

PRE NN kabel
PRE NN trasa
PRE VN kabel vyřazeno 3x
PRE NN kabel
PRE NN kabel vyřazeno
STL plynovod D63

-1,10m

PRE NN kabel

kabel CETIN
PRE NN kabel vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN250

206,98
vodovod-neověřený DN100

-1,60m

kabel CETIN-neprovozováno CETIN

PRE NN kabel 2x

16,7m

13,3m

3,0 4,8 4,0 2,0 3,6

17,5
BROŽÍKOVA

parkování

jednosměrka chodník
parkování

chodník

16,7m

13,3m

PRE NN kabel
PRE NN trasa

PRE NN kabel

STL plynovod D63

-1,10m

PRE NN kabel

kabel CETIN

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN250

206,98
vodovod-neověřený DN100

-1,60m

kabel CETIN-neprovozováno CETIN

PRE NN kabel 2x

1

7

1234
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2a

Brožíkova
stávající stav &

356 |



3,0 4,8 4,0 2,0 3,6

17,5
BROŽÍKOVA

parkování

jednosměrka chodník
parkování

chodník

PRE NN kabel
PRE NN trasa
PRE VN kabel vyřazeno 3x
PRE NN kabel
PRE NN kabel vyřazeno
STL plynovod D63

-1,10m

PRE NN kabel

kabel CETIN
PRE NN kabel vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN250

206,98
vodovod-neověřený DN100

-1,60m

kabel CETIN-neprovozováno CETIN

PRE NN kabel 2x

16,7m

13,3m

3,0 4,8 4,0 2,0 3,6

17,5
BROŽÍKOVA

parkování

jednosměrka chodník
parkování

chodník

16,7m

13,3m

PRE NN kabel
PRE NN trasa

PRE NN kabel

STL plynovod D63

-1,10m

PRE NN kabel

kabel CETIN

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN250

206,98
vodovod-neověřený DN100

-1,60m

kabel CETIN-neprovozováno CETIN

PRE NN kabel 2x

1
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Vrchlického - západ
stávající stav &

20,2

5,0 11,2 3,9

VRCHLICKÉHO

chodník chodníkbus,
taxi,
cyklo

jednosměrný
pruhparkování

PRE NN kabel
PRE STAVBA
PRE VN kabel
PRE NN trasa kabelu
PRE SDK trasa kabelu vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno

PRE VN kabel
PRE NN kabel
PRE VN kabel vyřazeno

PRE NN kabel vyřazeno
PRE VN kabel vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno
PRE SDK kabel vyřazeno

PRE NN kabel vyřazeno
Vodovod- neověřený průběh DN100
STL plynovod D160

CETIN kabel

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběhVP600/1100ZCI

CETIN kabel

CETIN kabel v kabelovodu

PVK kanalizace neověřený průběh
O3300/2000ZK neprovozováno PVK

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP600/1100ZCI

PRE OPTO trubka
PRE SDK kabel
PRE VN kabel

PRE SDK trasa kabelů, VN kabel

PRE VN kabel

-1,60m

-1,16m

207,75

209,09

207,57

-1,50m

7,90

20,30

20,2

5,0 11,2 3,9

VRCHLICKÉHO

chodník chodníkbus,
taxi,
cyklo

jednosměrný
pruhparkování

16,00

20,30

PRE NN kabel

PRE STAVBA

PRE VN kabel

PRE NN trasa kabelu

PRE VN kabel

PRE NN kabel

Vodovod- neověřený průběh DN100

STL plynovod D160

CETIN kabel

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběhVP600/1100ZCI

CETIN kabel

CETIN kabel v kabelovodu

PVK kanalizace neověřený průběh

O3300/2000ZK neprovozováno PVK

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP600/1100ZCI

PRE OPTO trubka

PRE SDK kabel

PRE VN kabel

PRE SDK trasa kabelů, VN kabel

PRE VN kabel

-1,60m

-1,16m

207,75

209,09

207,57

-2,50m

1

7

1234

5 6 7
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20,2

5,0 11,2 3,9

VRCHLICKÉHO

chodník chodníkbus,
taxi,
cyklo

jednosměrný
pruhparkování

PRE NN kabel
PRE STAVBA
PRE VN kabel
PRE NN trasa kabelu
PRE SDK trasa kabelu vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno

PRE VN kabel
PRE NN kabel
PRE VN kabel vyřazeno

PRE NN kabel vyřazeno
PRE VN kabel vyřazeno
PRE NN kabel vyřazeno
PRE SDK kabel vyřazeno

PRE NN kabel vyřazeno
Vodovod- neověřený průběh DN100
STL plynovod D160

CETIN kabel

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběhVP600/1100ZCI

CETIN kabel

CETIN kabel v kabelovodu

PVK kanalizace neověřený průběh
O3300/2000ZK neprovozováno PVK

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP600/1100ZCI

PRE OPTO trubka
PRE SDK kabel
PRE VN kabel

PRE SDK trasa kabelů, VN kabel

PRE VN kabel

-1,60m

-1,16m

207,75

209,09

207,57

-1,50m

7,90

20,30

20,2

5,0 11,2 3,9

VRCHLICKÉHO

chodník chodníkbus,
taxi,
cyklo

jednosměrný
pruhparkování

16,00

20,30

PRE NN kabel

PRE STAVBA

PRE VN kabel

PRE NN trasa kabelu

PRE VN kabel

PRE NN kabel

Vodovod- neověřený průběh DN100

STL plynovod D160

CETIN kabel

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběhVP600/1100ZCI

CETIN kabel

CETIN kabel v kabelovodu

PVK kanalizace neověřený průběh

O3300/2000ZK neprovozováno PVK

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP600/1100ZCI

PRE OPTO trubka

PRE SDK kabel

PRE VN kabel

PRE SDK trasa kabelů, VN kabel

PRE VN kabel

-1,60m

-1,16m

207,75

209,09

207,57

-2,50m

1
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18,4

 3,4 2,0 5,8 4,4 1,0 6,7

jednosměrný pruh chodník

bus, taxi, cyklo

VRCHLICKÉHO

chodník trávník

PRE STAVBA

PRE SDK kabel

PRE SDK trasa kabelu
PRE VN kabel

PRE VN kabel

PRE OPTO trubka

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP600/1100ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace neověřený průběh
neprovozováno PVK O3000/2000ZK

Vodovod přípojka-neověřený
průběh DN80

PRE VN kabel vyřazeno

PRE chránička hrana
PRE VN kabel
PRE chránička hrana

202,96

200,93

-1,58m

203,97

-1,50m

Malostranský hřbitov
chodník

18,4

22,5 3,4 2,0 2,5 1,9 5,0 2,0 2,0 2,9

VRCHLICKÉHO

chodník
Malostranský hřbitov

chodník
parkováníparkování

cyklopruh cyklopruh
jízdí pruh

PRE STAVBA

PRE SDK kabel

PRE SDK trasa kabelu
PRE VN kabel

PRE VN kabel

PRE OPTO trubka

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP600/1100ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace neověřený průběh

neprovozováno PVK O3000/2000ZK

PRE chránička hrana
PRE VN kabel
PRE chránička hrana

202,96

200,93

203,97
-2,50m

Navrhovaný vodovod DN150

-1,65m

Navrhovaný STL plymovod D160

-1,16m

1

7

1234

5 6 7
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18,4

 3,4 2,0 5,8 4,4 1,0 6,7

jednosměrný pruh chodník

bus, taxi, cyklo

VRCHLICKÉHO

chodník trávník

PRE STAVBA

PRE SDK kabel

PRE SDK trasa kabelu
PRE VN kabel

PRE VN kabel

PRE OPTO trubka

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP600/1100ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace neověřený průběh
neprovozováno PVK O3000/2000ZK

Vodovod přípojka-neověřený
průběh DN80

PRE VN kabel vyřazeno

PRE chránička hrana
PRE VN kabel
PRE chránička hrana

202,96

200,93

-1,58m

203,97

-1,50m

Malostranský hřbitov
chodník

18,4

22,5 3,4 2,0 2,5 1,9 5,0 2,0 2,0 2,9

VRCHLICKÉHO

chodník
Malostranský hřbitov

chodník
parkováníparkování

cyklopruh cyklopruh
jízdí pruh

PRE STAVBA

PRE SDK kabel

PRE SDK trasa kabelu
PRE VN kabel

PRE VN kabel

PRE OPTO trubka

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP600/1100ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace neověřený průběh

neprovozováno PVK O3000/2000ZK

PRE chránička hrana
PRE VN kabel
PRE chránička hrana

202,96

200,93

203,97
-2,50m

Navrhovaný vodovod DN150

-1,65m

Navrhovaný STL plymovod D160

-1,16m

1
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Duškova u MO
stávající stav &

25,6

3,0 2,5 3,5 4,0 3,1 4,0 2,5 3,0

chodník

parkovací
stání

parkovací
stání

chodník

jízdní
pruh

jízdní
pruh

cyklopruh

jízdní
pruh

cyklopruh

střední
pás

DUŠKOVA

18,50m

3,09,43,6

15,9
chodníkjednosměrné pruhy

DUŠKOVA

chodník

PRE VN trasa kabelu

PRE SDK trasa kabelu

PRE NN trasa kabelu

PRE SDK kabel vyřazeno

PRE OPTO trasa trubky
PRE OPTO trubka

PRE VN kabel
PRE NN kabel
PRE VN kabel

NTL plynovod DN100

PRE VN kabel

CETIN kabel

PRE VN kabel
PRE NN kabel

Vodovod DN200

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh A700/900ZCI

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel
CETIN kabelovod hrana

PVK kanalizace ověřený průběh
neprovozováno PVK A4500/2000ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN300

Vodovod DN200
Vodovod DN150
NTL plynovod DN100
CETIN kabel
CETIN kabel
PRE VN kabel vyřazeno

PRE NN kabel

198,25198,42

195,44

198,86

-1,70m-1,70m
-1,10m -1,10m-1,40m

18,50m

21,20m

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabel

CETIN kabelovod hrana

PVK kanalizace ověřený průběh

neprovozováno PVK A4500/2000ZCI

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh DN300

Vodovod DN200

Vodovod DN150

Návrh STL plynovodu D160 - za NTL

CETIN kabel
CETIN kabel

PRE NN kabel

198,25 198,42

195,44

198,86

-1,70m -1,70m
-1,10m-1,10m

-2,30mPRE VN trasa kabelu

PRE SDK trasa kabelu

PRE NN trasa kabelu

PRE OPTO trasa trubky
PRE OPTO trubka

PRE VN kabel

PRE NN kabel

PRE VN kabel

Investice PPD - rekonstrukce

NTL na STL plynovod D63

PRE VN kabel

CETIN kabel

PRE VN kabel

PRE NN kabel

Vodovod DN200

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh A700/900ZCI
1
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1234
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25,6

3,0 2,5 3,5 4,0 3,1 4,0 2,5 3,0

chodník

parkovací
stání

parkovací
stání

chodník

jízdní
pruh

jízdní
pruh

cyklopruh

jízdní
pruh

cyklopruh

střední
pás

DUŠKOVA

18,50m

3,09,43,6

15,9
chodníkjednosměrné pruhy

DUŠKOVA

chodník

PRE VN trasa kabelu

PRE SDK trasa kabelu

PRE NN trasa kabelu

PRE SDK kabel vyřazeno

PRE OPTO trasa trubky
PRE OPTO trubka

PRE VN kabel
PRE NN kabel
PRE VN kabel

NTL plynovod DN100

PRE VN kabel

CETIN kabel

PRE VN kabel
PRE NN kabel

Vodovod DN200

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh A700/900ZCI

CETIN kabelovod hrana
CETIN kabel
CETIN kabelovod hrana

PVK kanalizace ověřený průběh
neprovozováno PVK A4500/2000ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace jednotná
neověřený průběh DN300

Vodovod DN200
Vodovod DN150
NTL plynovod DN100
CETIN kabel
CETIN kabel
PRE VN kabel vyřazeno

PRE NN kabel

198,25198,42

195,44

198,86

-1,70m-1,70m
-1,10m -1,10m-1,40m

18,50m

21,20m

CETIN kabelovod hrana

CETIN kabel

CETIN kabelovod hrana

PVK kanalizace ověřený průběh

neprovozováno PVK A4500/2000ZCI

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh VP700/1250ZCI

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh DN300

Vodovod DN200

Vodovod DN150

Návrh STL plynovodu D160 - za NTL

CETIN kabel
CETIN kabel

PRE NN kabel

198,25 198,42

195,44

198,86

-1,70m -1,70m
-1,10m-1,10m

-2,30mPRE VN trasa kabelu

PRE SDK trasa kabelu

PRE NN trasa kabelu

PRE OPTO trasa trubky
PRE OPTO trubka

PRE VN kabel

PRE NN kabel

PRE VN kabel

Investice PPD - rekonstrukce

NTL na STL plynovod D63

PRE VN kabel

CETIN kabel

PRE VN kabel

PRE NN kabel

Vodovod DN200

PVK kanalizace jednotná

neověřený průběh A700/900ZCI
1
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SOULAD

soulad návrhu s platným územním plánem, metropolitním plánem a mapou vlastníků
4.2



stávající stav návrh

Tržnice na náměstí (ZOB) 
změna funkční plochy zajistí povýšení historické 
budovy na hlavní prvek nového náměstí 
viz 3.2 klíčová prostranství - Vozovna Košíře

Náměstí města Košíře (DU) 
změna plochy umožní odkrýt technicky zajímavou 
stavbu a utvořit před ní důstojný prostor 
viz 3.2 klíčová prostranství - Vozovna Košíře 

Vstup do parku Klamovka (ZP) 
prostor, který vznikne kvůli nutnosti dodržení 
odstupové vzdálenosti dvou bytových domů, 
přiřazujeme parku Klamovka jako jeho nový vstup 
z nového náměstí 
viz 3.2 klíčová prostranství - Vozovna Košíře

Knihovna (ZKC)
opuštěná vila díky změně plochy dostane 
novou funkci a doplní tak chybějící občanskou 
vybavenost v území 
viz 3.2 klíčová prostranství - Knihovna Košíře

Hrana ulice Vrchlického (SV)
pro fungování ulice Vrchlického je nezbytné změnit 
stav po její jižní hraně, čehož se docílí změnou 
plochy tak, aby zde mohly vyrůst domy, které 
jasně definují šířku ulice

Bývalá vozovna Košíře, dnes budova SPŠ 
(ZVO - území sloužící pro areály a komplexy 
specifických funkcí nebo jejich kombinace a pro 
koncentrované aktivity neuvedené v jiných 
zvláštních územích) 

Areál SPŠ, STK 
(ZVO - viz 1)

Proluka 
(OV - území sloužící pro bydlení s možností 
umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel)

Opuštěná budova 
(SV - území sloužící pro umístění polyfunkčních 
staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro 
bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné 
vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná 
z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území 
vymezeného danou funkcí, VN - území sloužící 
pro umístění zařízení služeb a výroby všeho 
druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která 
nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní 
prostředí nad přípustnou míru)

Rozpadlá struktura ulice Vrchlického 
(VN - viz 4, VVA - plochy sloužící pro umístění 
zařízení a areálů pro armádu a bezpečnostní složky, 
ZP - záměrně založené architektonicky ztvárněné 
plochy zeleně)

1 1

2
2

3

3

4

4

5

5

soulad s územním plánem
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čistě obytné

všeobecné  obytné

všeobecné smíšené

smíšené městského jádra

nerušící výroby a služeb

výroby, skladování a distribuce

sportu
SPORT A REKREACE

VÝROBA A SLUŽBY

SMÍŠENÉ

OBYTNÉ ZVLÁŠTNÍ KOMPLEXY
kultury a církve

ostatní

VEŘEJNÉ VYBAVENÍ
veřejné vybavení

armáda a bezpečnost

DOPRAVA
vybrané komunikační sítě

armáda a bezpečnost

urbanisticky významné plochy a dopravní spojení

lanovky

PŘÍRODA, KRAJINA A ZELEŇ
lesní porosty

parky, historické zahrady a hřbitovy

zeleň městská a krajinná

louky a pastviny

zeleň vyžadující zvláštní ochranu

PĚSTEBNÍ PLOCHY
sady, zahrady a vinice

zahradnictví

PŘEKRYVNÁ ZNAČENÍ

vymezení ÚSES

celoměstský systém zeleně

hranice území se zákazem výškových staveb

OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

památkové zóny

zvláště chráněná území

ochranná pásma území

přírodní parky

legenda

M 1:8 000

SV

SV

DU

ZKC

ZP

SV

ZOB

stav & návrh

Náměstí města Košíře
DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení
plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací 
prostory, lávky a vybrané specifické plochy

Tržnice na náměstí
ZOB - obchodní
území sloužící pro maloobchodní a velkoobchodní zařízení nadmístního významu.

Knihovna
ZKC - kultura a církev
území sloužící pro umístění kulturních a církevních zařízení všech typů 

Vstup do parku Klamovka
ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy
záměrně založené architektonicky ztvárněné plochy zeleně

Hrana ulice Vrchlického
SV - všeobecně smíšené

Hrana ulice Vrchlického
SV - všeobecně smíšené
území sloužící pro umístění polyfunkčních 
staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb 
pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, 
veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, 
kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové 
kapacity území vymezeného danou funkcí

1

4

3

5
2

5



identifikace odůvodnění

předprostor Buďánek kpt.3.2 str. 113

 - odkup dvou menších parcel umožní proměnu celého 
historického komplexu
 
park Kavalírka kpt.3.2 str. 143

 - odkup pozemků umožní úpravy parku

cesta ve svazích kpt.3.4 str. 322

 - odkup částí pozemků pro realizaci kontinuální cesty 
v zeleni

cyklostezka kpt. 3.3 str.269

 - odkup částí pozemků pro realizaci spojky pro cyklisty

okolí nového náměstí kpt.3.2 str. 155

 - vytvoření nového náměstí s tržnicí musí zahrnovat 
i úpravu okolního veřejného prostranství, proto je žádoucí 
dohoda s ČP

nástup na cestu ve svazích kpt.3.4 str. 322

 - odkup pozemků pro vytvoření nástupu na cestu ve 
svazích

okolí knihovny kpt.3.2 str. 185

 - odkup pozemků pro vytvoření reprezentativního prostoru 
pro budovu občanské vybavenosti  

Husovy sady kpt.3.2 str. 209

 - odkup pozemků pro umožnění úpravy celého parku

parcela č. 4530 a 4532/2
(Hradilek Ludvík a Čánský Stanislav)

parcela č. 703/3, 728/1-5 a 727/1-5 
(Brouk Ivan, Brouk Jaroslav, Brouk Vladimír, Rynda Josef)

parcela č. 701/2 a 705/4 (Casa Concept International s.r.o.), 
č. 1422/1 (Zoopark Šalamounka s.r.o.), č. 1377 (Dvořáková Jitka), 
č. 1369/1 (Česká republika - právo hospodařit: Národní bezpečnostní 
úřad), č. 1355/2, 2763/2 (Česká republika - právo hospodařit: Ministerstvo 
obrany), č. 2800, 2801 (AB Bertramka, s.r.o.) č. 2809/1 (Bršlicová Jitka, 
Grundová Marie, Homolková Marcela, Merzougui Helena, Sonnenschein 
Petr, Spurný Josef, Zítková Helena)

parcela č. 775 (Westpoint Smichov Centre a.s.)

parcela č. 793/13, 793/15 a 793/14 
(Česká republika - právo hospodařit: Česká pošta)

parcela č. 1115 a 1114 (Sokol Karel), č. 1408 (STEININGER Reality, k.s.) 
č.1373/1, 1369/18 (SEDLÁK INTERIER s.r.o.)

parcela č. 1421/1 (Muzaev Ramazan) a 1421/3,1419/8 (Hříbková Věra), 
1414/1 a 1419/7,1414/2 (Muzaev Ramazan, Hříbková Věra)

parcela č. 1367/1 (DMO Invest a.s.)
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soulad s majetkoprávní mapou

Kraje mimo Prahu vč.
ovládaných subjektů
Praha vč. ovládaných subjektů
mimo MČ

Spoluvlastněno dvěma a více
subjekty

Tuzemské fyzické osoby

Zjištěné zařazené zahraniční subjekty

Zbývající tuzemské právnické
osoby

legenda

M 1:8 000
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Kraje mimo Prahu vč.
ovládaných subjektů
Praha vč. ovládaných subjektů
mimo MČ

Spoluvlastněno dvěma a více
subjekty

Tuzemské fyzické osoby

Zjištěné zařazené zahraniční subjekty

Zbývající tuzemské právnické
osoby

legenda

M 1:8 000

stav & návrh

pozn.: vyznačeny jsou pouze kolize, které brání vytvoření veřejného 
prostranství, které by mělo být v majetku a správě městské části

6
2 3 33 3 3
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předprostor Buďánek
odkup

park Kavalírka
odkup

úprava okolí nového náměstí
dohoda

okolí knihovny
odkup

úprava Husových sadů
odkup

nástup na cestu ve 
svazích
odkup

cyklostezka
odkup

nástup na cestu ve 
svazích
odkup

nástup na cestu ve 
svazích
odkup části

cesta ve svazích
odkup

cesta ve svazích
odkup

cesta ve svazích
odkup

cesta ve svazích
dohoda

cesta ve svazích
odkup



cesta ve svazích kpt.3.4 str. 322 
-doplnění pěšího propojení ve stopě návrhové 
kontunuální cesty v zeleni až na Pražský hrad 

propojení nezastavitelných ploch  kpt.3.4 str. 322 
-doplnění hranice zastavitelné obytné lokality 
tak, aby byla vyjmuta prostranství, kudy 
navrhujeme vedení cesty ve svazích, tím bude 
docíleno spojení přírodních celků v kontinuální 
zelený pás 

park Kavalírka kpt.3.2 str. 143

-doplnění nestavebního bloku pro lokální park 
Kavalírka typu parkové sportoviště

nové náměstí s tržnicí kpt.3.2 str. 155

 - doplnění plochy náměstí lokální úrovně pro 
jasné vymezení nového veřejného prostranství

vstup do parku Klamovka kpt.3.2 str. 155

- doplnění pěšího napojení nového náměstí 
s parkem

nové uliční propojení kpt.3.1 str. 71

- doplnění nových ulic, které vzniknou novým 
urbanistickým uspořádáním

návrat pěší propojky
- doplnění historického pěšího propojení 
z Náměstí pod radnicí a Starokošířskou ulicí

výšková hladina kpt. 3.1 str 77

- změna výškové hladiny 

vstup do svahů
- přesun části vymezení rekreační plochy 
společně s hranicí zastavitelné obytné lokality 
do průhledu ulice U Trojice
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soulad s metropolitním plánem
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927 / Řeporyje - Lochkov
N(17) P [SJ 

Stavební bloky 

1„rnlBIUIBl!lll 

Stavební l>lok. m·,ba v pa, ku, samota 

Soukro11,l <ohrada 

l'ark v> ,olaé zástavbo 

m komuaikac\, P" ku ,., ,olné ,lsta·.•b! 

V\•biani komunikac• n11n10 c•,l•111á prnstrasi1tví 

Regulace vYšek 
Ploclla ,•ýlkov! r,g,,loc,, podlažnost ,1cllái,1id ,. stá,a1ícito sta. u 

Plocho •ill<0vé reguloc,, podl,lnost nove na,rl,11á 

Ploch,' ,jlko;O .eg"'"" pod1,;,,,;t " >Lanovcnn" hlad'""" ,o;; 

" 
9Z1 / Lom Radotí� 
N(19)P[S] \ 

INFRASTRUKTURA 

500 / Krajinná infrastruktura ÚSES 
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N<cire€ion!lní l>iokoriďor v přesníth hranicích 

Nad, e110náln I l>10kondor v pro,1oru k upleS11!11í 

RcBionální biocontrum •1 prostoru k upřcsnéní 

Rc1ionáln; b ,nko,idn, ,. picsnfch h1a,i,cich 

Lakál,i biocentrem , prastr.rn k upies,C,1i 

Lnk!Lo\ blako, Ido, , p/e",ých hcanldch 

Luká lni biotu ridor , wosturu I. u iřesneai 

Podrobnější členění ploch nestavebních blokil a otevřené krajiny 
Podrobnější členění ploch nestavebních blokll 

- M!m!s! pa,ko,á plocha ,ah radní

- M!m�á pa,ko-.! plocha ;,do,a

- Městská �a,1,0,á plocha l"nf

- MOstshá pa,ko,.i plocha 'P""'"'"á

Spw,1,,; ,,h,,da

Podrobnější členění ploch nestavebních bloků a oteúené krajiny -----
Les na lesních pozemci,h 

Z,hridkmá osaOa 

lah"driiclúa ·,in1ce 
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620 / Veřejná doprava • 
o 
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\t,nice metra (aávrh) 

11' nice metra (i"emní ,,cer·,,) 

'"�bul ,t,rnce m,1, a (, ávrh)

ílepo iretra (r ,ivrh) 

lraťmetra (návrh) 

I.a nová dr,il1a (ná,•rh)

I rom,ajo,� tiať (na·,,h) 

li aro,a1cvá tcať (íiz•1r.ni , """'') 

Autol>cso·1é dMralT [,i!,·,h) 

630 / Železnični doprava • 
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==== 
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929 / Lochkov - Slivenec 
N(17) P [S] 

·-----

660 I Lete"k.i doprava-.. 
Ornoteoí Jednotli,ýc h letišť:

A· Letiště Váda v a Havla Prah, 

S· Letiště Praha-Kbely 

C - LetiSlě Letnany 

o - letiště rotná

710 / Hydrologie povrchovYch vod 

-----
I""''" cel 
I l 
I I r-----1 
I I 

Vodm _oloct.a (nfivrl1) 

Vodn\tok(n!"h) 

Aktivní zóna záplavovét.o (,zemí [1 nformati,aí pr,ek) 

la pla·,o·,e ui,m1 u rt,nó k ochr, 11; p1 o Urevoá hl,d111v QlOO 

li µla·.•0·1é ""ml u, t,ne k o,h„ n! µ,o érc,,,1 hla<li11v Q<OO< 

Linio,·é p,otlnovodílo, •é opat/e;í (ni .rh) 

720 / Zásobovilnivodou ---
-------

Vodár„i,k! ,ahi,ni (i11•11rni rezrn•a) 

Vn do.od ,n /0<1 (n,1' ,h) 

l'u!lo,cd ni ťad (Omrin i re,er,a) 

730 / Odkanalizování iizemí
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[ islirna udpa<lri ict, ,oo (ná•lflt) 
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Kmer.ová stoka (ná·,·rhl 

Kanali.at, r sb!rač gr a;llald (na,rh) 

Kanali,atoí sb!ral �ravitaleí (ii,eir.r.f re,er·.a) 

Ka11ali20(,i sb!ra1 - v/tlak (11áwh) 
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740 I Zilsobavilnihplem 
Tcpci,C iaří1ení(náwh) 

····OICO·-· Hl,•1ní tepeln i napáječ (územaí re,er,a) 

---- Tepel,í ri,páJeC ír.á·,•rhl

-------

750 / 2ásobování plynem, ropovody 

El \'\ITL. 'óll r,gulaén\ ,ta,ic, (navrb} 

Velmi vvsatntlaký _ol)'00'1od (e;vrh) 

V·,sokorlaff plynMod ("Jech) 

Ropa,od (ná,rlr) 

760 / Zásobování elektrickou energii 

---
[lcUnclá """" (ná, th) 

EleWlcká stanice (ú"moí '"orval 

Nad,omní vede11I ZVN. VVN (c.i,rh) 

Kabeloc•i tunel (,é,•rh l 

770 f Kolektory 
Kolektor (návrh) 

780 / Elektronické komunikace 

ltl Zeii,ení elektlon,ctých komon1kecí ( ni,•rr,) 

790 / Odpadové hospodářství

lil 
17:J 

Zail,o,O, p,o "'kl!dJ ,,; , odpady (,il <'ch) 

lah,011í prn nokládi ní , odpad) (uzemni rezer,ia) 

800 / 1/eřejná vybavenost 
Plochy rezervovaně pro veřejnou vybavenost 

l'locha ,.,er1·ovai,a p,o ko11,er(nl ,1ba,·,no,1 (ná" h) 

Ploch, rezervo.aná pro ohfrn,kou syb"eoosl (aá·,rh) 

Ploclla rOlervovaná pro r,l<ie,(111 v1•bave110S( (návrh) 
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Kód transformačních a rozvojových ploch 
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PODKLADNÍ VRSTVY 
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L ___ _, 

Hranice hla.r.ího města Prahy 

Parccl,ihesba '"'""'"' plnch,1 a nidvoi1 

P"tel,í kresba - ust. taí drn hy po,emkú 

Hra mce mémkě iásti 

Hranic• kalaslr llnlho ,;,emí 

POZNÁMKY 
Návrh Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) je zpracován nad 
podkladem katastrální mapy k 30. 6. 2015. 
Hranice zastavěného území je vymezena 
podle § 58 2ákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění k 30. 6. 2015. 
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je 
užit jako podklad právního stavu k 30. 6. 2015. 

H lavnf výl<res 
[ZÁVAZNÁ ČÁST • • 2017-09-29] 
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ZADAVATEL 
H lavnf m!sto Praha 

�laflánské námčstí l., 110 01 Praha l 
Mgr. Adriana K, 11áčo,á, M BA / p, imátorka mést, 

POŘIZOVATEL 
Ma�istrál hlavriíht> měst, Prahy. 

Odbor územaiha , o,voja 
Jungmann o.a l5. 110 00 Praha l 

Ing. Martin Čemus,' íeditcl ortboru 

ZHOTOVITEL 
lns;itut pláno,ání a '°"oje hlavního mista Prah\• 

Vv>eli rad,ká 57, 128 00 Praha 2 
Mgr Oodrei Bohic / 1ed1tel IPR 
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Ing. arcll filip Foglar/ Ing an:h Jarooiír Hai,ic. Ph O./ Ing. Petr HrrJlli,ke (mi;stské inienyrst1"1j / �Níl<- Martm Kllbe.\ (kraJina) / 
Ing. arch. M,chal Leňa I Ing. arch. Kmtýna lhotská i Ing. arch. Mane Smetana I Ing. Jan Šp1l,i (dopra1•a) / Ing. aich. Aneta z,,aková
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Ill Uzemní plán hlavního města Prahy 

Hlavní výkres 

(Metropolitní plán) 

2017-09-29 

1: 10.000 

hranice lokality

zastavitelná produkční lokalita

zastavitelná obytná lokalita

zastavitelná rekreační lokalita

zastavitelná produkční transformační plocha

zastavitelná obytná transformační plocha

zastavitelná rekreační transformační plocha

VYUŽITÍ LOKALIT

TRANSFORMAČNÍ PLOCHY

náměstí lokální úrovně vymezené plochou

městská třída metropolitní úrovně

městská třída čtvrťové úrovně

parkové upravené náměstí

NÁVRHOVÁ ULIČNÍ PROSTRANSTVÍ

uliční propojení pevnou trasou

uliční propojení dvou míst

uliční napojení

pěší propojení pevnou trasou

pěší propojení dvou míst

pěší napojení

NÁVRHOVÁ PĚŠÍ NAPOJENÍ

pěší napojení

PARKY

metropolitní park

čtvrťový park

lokální park

stavební blok, stavba v parku, samota

místní park

soukromá zahrady

STAVEBNÍ BLOKY

REGULACE VÝŠEK

podlažnost vychází ze stávajícího stavu

podlažnost nově navržená

městská parková plocha zahradní

les na lesních pozemcích

hřbitov

parkové sportoviště

PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ PLOCH NESTAVEBNÍCH BLOKŮlegenda

M 1:8 000

370 |



+ 
PRA HA 
PRA GUE 
PRA GA 
PRA G 

908 
111(15. 

r -'-f , , ,-, , 

' '' 

,_._,_,--

-·

-\ .,. r = -•I 

ČLENĚNÍ ŮZEMÍ 

Hranke územi 
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Hrariice za>lc\'ěrtélto územ i 

Krajlnnó ro,hraní 

lasta•;iteloá produHní lokalita 

lam•,itelaá ,eS,ea(ní !"blita 

Noiesla,ilolni 1ok,c,foi loka1;10 

Neia<La,11•1.il pn,odn\ lok,llla 

Nezesta·.·iteln, prodckér.1 lokalita 

1a11Miteloá ob1·!n! transforma/n\ plocha 

la ,1 ac•1t a lná """" (11 r t1 >1is 101 �.a1 n í p loc h a 

Ne,osta,itelaá přírodní tronslormařaí plocha 

Noiesla,iielni p,od"lc,,; tr,1"s1"rm,iní plo,h, 

Rozvojově plochy 

+ 

1a11Miteloá prociuklní rot<iojoo! plocha 

Zas1ac•1talná ob1•tnó 1oz,ojo;á ploclio 

Ne,asta,itelaá přírodní ro,vojo,á plocha 
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Uliční pro�trans1ví podle hierarchie
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- Nami'sti lokalitní érovné •11rne1eaé pluchou--·- M!mk! tiíd, metropolitní úro,n! ·,;m"ená linií s u,edeoo, !ířko"

Mé,1ská tilda tt<,rťo,•• (i, o,•né vime,ena lrnil , "''deoou \1ikou 

Ulice lokalltn i o, ovné ")'w.e,er á li111í s u•iede11ou šířkou 

Ulice mistm úrn,rie ,,rr.e""' llr.1í , u;ed enuu 81ftau 

Po1kově upra,'" ó Cá,t aámě,tí 

Návrhová uliční prostranství

Uliér.í propo1.,,f p,c•nou trasou 

>-·· ----·-··< Uličeí propo1eof O;·o"mfst 

llliCr.i" aapojení 

Pěší propojení 
Pěší propojeni pov,ou trasou 

-------------, 

Vymezení náměstí bodem a vzdáleností e l ;ymczor.i naměstl bndom ' cknlim bodu

Parky 
Parky podle hierarchier ........ ·I- t , t t 

f.·.·.·.·.1t:-:-:-:-:1 �--·.·.·.·1 

Metropolitní p, rk ")'mezeaý plochou 

Č!\•rro,j par• ''""'" i plochou 

Lokalitní park symez,nj ploch 0:1 

Mfstn/ p,rk wme,enj· plochou 

Vymezení parku bodem a vzdáleností 

© ) Vymeze,,; měst,,áha parku tiodem o okoll,� bod•J 

Pro,tupno,t mimkjmi park v 

-

' ' 
+ + 

o 
o 

o 

+6qs·J �Ytk""mi!iy ,t1tiax z"'e�ědě��Ké' technjkY
,Z(OB)P[if] + + + + + + 

+ ,?(ó4).0 [1]

' ' 
.,._ 

' ,· ' 
+ 

�o? /,Aie11y1Ji1illy
,Z(�_8) P11[SFI+ + 

., " 
' ' 

+- t.
' 

'"+

' • '
+ '

' 
' 

+ 
.�' 

' 
+ 

+ ' 

' 
, ', 2 

+ + ' ' 
+ t "+

+ ' ''*��'!' '
' _,_, 

+ --a}=- + __I: * -j. , ,  ,- , 1 , ,  
i191"r�c�n�p°.\'rk1 s"fo�ůl'iiy_ +

.?(08?-P [S,F] 
:
t + + ' +

+ 

;.a.,l O - -,- --2g '=- i --
·•'- ---q-- ;c --• 

_c_· " -----.----, 

·-
\ ...,_�� --• ;1 \ ·--.

I 'I 1 ... =�-- \ 
I 

·I ' , ·I I
� � \' ' . 
�

,\ \ I· '·''-'"'� ,\ , ' ' '
I· \ \ 

7-�-�-,' ',, 
, _

---�\ •,: '"" 4 ' ' ''

+ ' 
" 

927 / Řeporyje - Lochkov
N(17) P [SJ 

Stavební bloky 

1„rnlBIUIBl!lll 

Stavební l>lok. m·,ba v pa, ku, samota 

Soukro11,l <ohrada 

l'ark v> ,olaé zástavbo 

m komuaikac\, P" ku ,., ,olné ,lsta·.•b! 

V\•biani komunikac• n11n10 c•,l•111á prnstrasi1tví 

Regulace vYšek 
Ploclla ,•ýlkov! r,g,,loc,, podlažnost ,1cllái,1id ,. stá,a1ícito sta. u 

Plocho •ill<0vé reguloc,, podl,lnost nove na,rl,11á 

Ploch,' ,jlko;O .eg"'"" pod1,;,,,;t " >Lanovcnn" hlad'""" ,o;; 

" 
9Z1 / Lom Radotí� 
N(19)P[S] \ 

INFRASTRUKTURA 

500 / Krajinná infrastruktura ÚSES 

L 

l :I

l 

r,,,,, 
I���-�� 

N<cire€ion!lní l>iokoriďor v přesníth hranicích 

Nad, e110náln I l>10kondor v pro,1oru k upleS11!11í 

RcBionální biocontrum •1 prostoru k upřcsnéní 

Rc1ionáln; b ,nko,idn, ,. picsnfch h1a,i,cich 

Lakál,i biocentrem , prastr.rn k upies,C,1i 

Lnk!Lo\ blako, Ido, , p/e",ých hcanldch 

Luká lni biotu ridor , wosturu I. u iřesneai 

Podrobnější členění ploch nestavebních blokil a otevřené krajiny 
Podrobnější členění ploch nestavebních blokll 

- M!m!s! pa,ko,á plocha ,ah radní

- M!m�á pa,ko-.! plocha ;,do,a

- Městská �a,1,0,á plocha l"nf

- MOstshá pa,ko,.i plocha 'P""'"'"á

Spw,1,,; ,,h,,da

Podrobnější členění ploch nestavebních bloků a oteúené krajiny -----
Les na lesních pozemci,h 

Z,hridkmá osaOa 

lah"driiclúa ·,in1ce 

Vadni pl,cha , ,·cdoi lnk 

Podrobné Eleně ní ploch otevřeně krajiny 
Pnle 

-
Le, c., ncles6ch P'"m,;,h

Jinl plo,ha s ,egelací 

Jir.á plocha pffrcd! bll,ká 

lpov.,ěná ploch," plocn, rě!i>) 

Plochy a koridory dopravní nebo technické infraslruktury 

Plocha, l<or 1dor doprava, nebo techmcké ,ofr,,trnkturv íú,em ni rezen•,) 

610 / Komunikační síť 
M1mouro,nova kmm·atka (navrhl 

Nadřazená komunika[ní síť -
- -== 

Dalrnc• (,hrh)

ílálaice ,, runel" (eaYfh) 

Mi,t,ký okr11h, hl,rní radiál, (náv,h) 

MCc.tski o<ruh, hla•.•ní radiOla 1• tunelu (na vrt,) 

Méstskj okr•Jh, hla·1ní radiála v tuoe lu (il,err.,i re,er,a) 

Městská ulični sit' 

s:ierná komumtace mC mKtto ,:irna m" v mn,lu (n/,•rh) 

Výzr.amná mistel lemu nikace (návrill 

vy,r .omnó mfstr.r komu nil<ace , tunel" (návin) 

• • 
• • •
""'""; " .. . . 

• 

I 

• 
• 

--

+ • • 
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620 / Veřejná doprava • 
o 
• 

• • • •
• • • •

- -+--+- +--+- -I

\t,nice metra (aávrh) 

11' nice metra (i"emní ,,cer·,,) 

'"�bul ,t,rnce m,1, a (, ávrh)

ílepo iretra (r ,ivrh) 

lraťmetra (návrh) 

I.a nová dr,il1a (ná,•rh)

I rom,ajo,� tiať (na·,,h) 

li aro,a1cvá tcať (íiz•1r.ni , """'') 

Autol>cso·1é dMralT [,i!,·,h) 

630 / Železnični doprava • 
o 

==== 

ielezn,iai ,1,n ,c,, ,aslě,!la (Szemní rezerva) 

lelear,ilní piekladi!té (nlvrO) 

z,1,2111/nl plekla01ště (ú,emní """'') 

Koo,enéní ielein1éní t,ať •1 tunelu ( návrh) 

!lor,,•,n/111 l,lei1111ill tcať (úzo1r.r.l , ezorva) 

!lon,ealnf lelemltn( l<ať v tunelu (ú,emn\ ie,er,·a) 

lele,oiloi ,·lett, (oá" h) 

'l1•snkar1chlnstoi lclemiCai trat ,. tunelu (e,ivrh) 

I ! 
i 

=== l'y,uturychluslní lele,niCai lrať v !u rielu (ézemr,1 r,ze1•1a) 

640,650 / Pěši a cyklisticka doprava 

•••••• 

Ola·,Oa p,o be,molornvou dopra','u (nlvrh) 

\',zn, mná cyklotras, (r,á,rh) 

fiít ní pří sta, (ná,rh) 

Vndn,- ce,La (oivrh) 

• 
• 

• •
• 
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929 / Lochkov - Slivenec 
N(17) P [S] 

·-----

660 I Lete"k.i doprava-.. 
Ornoteoí Jednotli,ýc h letišť:

A· Letiště Váda v a Havla Prah, 

S· Letiště Praha-Kbely 

C - LetiSlě Letnany 

o - letiště rotná

710 / Hydrologie povrchovYch vod 

-----
I""''" cel 
I l 
I I r-----1 
I I 

Vodm _oloct.a (nfivrl1) 

Vodn\tok(n!"h) 

Aktivní zóna záplavovét.o (,zemí [1 nformati,aí pr,ek) 

la pla·,o·,e ui,m1 u rt,nó k ochr, 11; p1 o Urevoá hl,d111v QlOO 

li µla·.•0·1é ""ml u, t,ne k o,h„ n! µ,o érc,,,1 hla<li11v Q<OO< 

Linio,·é p,otlnovodílo, •é opat/e;í (ni .rh) 

720 / Zásobovilnivodou ---
-------

Vodár„i,k! ,ahi,ni (i11•11rni rezrn•a) 

Vn do.od ,n /0<1 (n,1' ,h) 

l'u!lo,cd ni ťad (Omrin i re,er,a) 

730 / Odkanalizování iizemí

liiJ 
� 
lil 
lil 

-}-

-}-

-·---)----

-}-

. --->---· 

[ islirna udpa<lri ict, ,oo (ná•lflt) 

Čerpací ,1a.,;ce odpad ,,;,1, ;nd (nlc·rh) 

Kmer.ová stoka (ná·,·rhl 

Kanali.at, r sb!rač gr a;llald (na,rh) 

Kanali,atoí sb!ral �ravitaleí (ii,eir.r.f re,er·.a) 

Ka11ali20(,i sb!ra1 - v/tlak (11áwh) 

. . . . .-::- - ·.-l-. 
- ' . " ..

+ � � � i � + 
1587 / Atejiéry,Bi\rr,ando.y 

-:- 2(08) .P. [SF.] •c + + ' 
' ' 

' ' 

740 I Zilsobavilnihplem 
Tcpci,C iaří1ení(náwh) 

····OICO·-· Hl,•1ní tepeln i napáječ (územaí re,er,a) 

---- Tepel,í ri,páJeC ír.á·,•rhl

-------

750 / 2ásobování plynem, ropovody 

El \'\ITL. 'óll r,gulaén\ ,ta,ic, (navrb} 

Velmi vvsatntlaký _ol)'00'1od (e;vrh) 

V·,sokorlaff plynMod ("Jech) 

Ropa,od (ná,rlr) 

760 / Zásobování elektrickou energii 

---
[lcUnclá """" (ná, th) 

EleWlcká stanice (ú"moí '"orval 

Nad,omní vede11I ZVN. VVN (c.i,rh) 

Kabeloc•i tunel (,é,•rh l 

770 f Kolektory 
Kolektor (návrh) 

780 / Elektronické komunikace 

ltl Zeii,ení elektlon,ctých komon1kecí ( ni,•rr,) 

790 / Odpadové hospodářství

lil 
17:J 

Zail,o,O, p,o "'kl!dJ ,,; , odpady (,il <'ch) 

lah,011í prn nokládi ní , odpad) (uzemni rezer,ia) 

800 / 1/eřejná vybavenost 
Plochy rezervovaně pro veřejnou vybavenost 

l'locha ,.,er1·ovai,a p,o ko11,er(nl ,1ba,·,no,1 (ná" h) 

Ploch, rezervo.aná pro ohfrn,kou syb"eoosl (aá·,rh) 

Ploclla rOlervovaná pro r,l<ie,(111 v1•bave110S( (návrh) 

Vym 
;

en

J

í veř
:

j
\:�,::1

:
::,::k::.�.�ab,::,::b:d::.���á�::�:;

@ V ;in"ení ,ek,ea(oí vvba,enosti Oodem , v,dllenoslí 
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PODKLADNÍ VRSTVY 
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Hranice hla.r.ího města Prahy 
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POZNÁMKY 
Návrh Územního plánu hl. m. Prahy 
(Metropolitního plánu) je zpracován nad 
podkladem katastrální mapy k 30. 6. 2015. 
Hranice zastavěného území je vymezena 
podle § 58 2ákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění k 30. 6. 2015. 
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy je 
užit jako podklad právního stavu k 30. 6. 2015. 
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DOPORUČENÍ

hlavní témata, vypořádání připomínek, harmonogram, problémy - jejich řešení a doporučení dalšího postupu
4.3



Jednou z hlavních předností 
Motolského údolí je dostupnost 
centra Prahy všemi druhy dopravy. 
Díky tomu je území také velmi 
kvalitně obslouženo městskou 
dopravou.

Na druhou stranu stávající dopravní 
situace nepochybně patří i mezi 
hlavní problémy údolí.

Vše začíná mimoúrovňovou 
křižovatkou nájezdu a sjedu na 
Městský okruh, která je kvůli časté 
„zahlcenosti“ důvodem zvýšené 
dopravní zátěže území a způsobuje 
časté kolony. Nadměrná frekvence 
dopravy a vysoká průjezdná 
rychlost automobilů na Plzeňské 
i ve Vrchlického ulici způsobuje 
zvýšenou hladinu hluku prašnosti 
a smogu, což v důsledku 
znepříjemňuje jakýkoliv pobyt 
v území a způsobuje nefunkčnost 
obchodního parteru. Ten je ve 
většině případů také oslaben 
absencí parkovacích stání.

Kvůli množství dopravních 
značení, návěstidel, sloupů 
trolejového vedení a reklamních 
poutačů působí území dojmem 
výpadovky. Celá řada prvků zabírá 
chodníky a komplikuje pěší 
pohyb. V severojižním směru chybí 
pravidelná a bezpečná místa pro 
přecházení a proto působí obě ulice 
pro pěší jako bariéra.

Z hlediska cyklodopravy území 
postrádá jakákoli kontinuální 
cykloopatření, kromě „CYKLO_
TAXI_BUS“ pruhu ve Vrchlického 
směrem do města, který je však 
ve stávající situaci využíván jen 
minimálně a výhodný je spíše 
pouze pro „dálkové autobusy“, 
které jezdí ze západní části území. 
Mezi Klamovkou a Andělem chybí 
jakékoliv zastávky autobusu. 
Na Klamovce a Kavalírce je 
také nevhodně řešený přestup 
mezi tramvají a autobusem. 
Dále z analýzy vyplývá absence 
tramvajové zastávky u celní pošty 
(původně Demartinka) a zastávky 

mezi Andělem a Malostranským 
hřbitovem. Tramvajové ostrůvky 
jsou na několika místech úzké 
a odkrytý svršek tramvajového 
tělesa od Buďánky na západ pouze 
zdůrazňuje charakter výpadovky.

Z hlediska uspořádání dopravy se 
ve stávajícím stavu v Plzeňské ulici 
nachází jeden pruh pro automobily 
z centra a provoz tramvaje v obou 
směrech. Ve vrchlického se nachází 
jeden pruh pro automobily ve 
směru do centra a druhý vyhrazený 
„CYKLO_TAXI_BUS“ pruh ve 
stejném směru.

HLAVNÍ TÉMATA
problémy, jejich řešení a doporučení dalšího postupu

doprava
stávající stav
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Plzeňská i Vrchlického ulice jsou 
důležitými dopravními osami. 
Provoz na nich má však negativní 
dopad na území. Analýzou 
současného stavu se ukazuje, že 
při sloučení dopravně -provozních 
vazeb je reálné ve střednědobém 
horizontu změnit charakter ulice 
a Plzeňskou přeměnit na městskou 
třídu s převahou obchodní funkce se 
sdruženou MHD. Současně je možné 
sdružit automobilovou dopravu pro 
oba směry z/do města v prostoru 
Vrchlické ulice, ze které by se mohl 
stát boulevard.

Je tedy zcela zásadní navrhnout 
novou organizaci dopravního 
uspořádání. Ve Vrchlického rušíme 
vyhrazený pruh „CYKLO_TAXI_BUS“ 
a samotnou ulici přeměňujeme 
v obousměrnou komunikaci. 
Autobusové linky jsou elominovány 
tak, aby nedublovaly trasu tramvaje. 
Ve Vrchlického ponecháváme 
pouze „dálkové linky“, které nemají 
v území žádnou zastávku. V Plzeňské 
ulici navrhujeme jeden pruh pro 

automobily ve zklidněném režimu 
(z centra ven) a sdílený tramvajový 
pás s autobusy a vozidly záchranných 
složek.

Toto uspořádání dopravy zjednoduší 
i nájezd na Městský okruh, je 
však závislé na realizaci Radlické 
radiály. Bylo by vhodné změnu 
dopravního uspořádání připravit 
tak, aby mohla být uskutečněna 
bezprostředně po zprovoznění 
chybějícího úseku Radlické radiály. 
Situaci by také prospělo vybudování 
parkoviště typu P+R na západě 
Prahy, kde řidiče zachytí přímo při 
sjezdu z Pražského okruhu a do 
centra města se pak dopraví pomocí 
MHD.

Nová organizace dopravy umožní 
umístění parkovacích stání do obou 
ulic. Pro zlepšení klimatických 
podmínek přidáváme do Vrchlického 
ulice stromořadí a po bocích 
tramvajové trati v Plzeňské ulici 
navrhujeme záhony, které sníží 
hladinu hluku prašnosti i emisí 

a zároveň ochrání chodce před 
tramvají. Zklidnění dopravy 
také zpříjemnění podmínky pro 
obchodní parter (možnost parkování 
a předzahrádek) a zajistí tak 
atraktivní podmínky pro městský 
život.

Důležité je vytvoření komfortních 
a důstojných podmínek pro pěší. 
Do obou navrhujeme ulic pravidelné 
a bezpečné přechody a seskupením 
sloupořadí dostáváme více místa na 
chodnících. Z hlediska dobré obsluhy 
území navracíme obě zmiňované 
tramvajové zastávky a zlepšujeme 
návaznosti tramvaje a autobusu.

návrh
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Východní část údolí má mnoho 
autentických míst, které připomínají 
historii lokality. Jsou to především 
staré usedlosti jako je například 
Bertramka, Kavalírka, Šalamounka, 
vila Turbová, Demartinka, či jiné 
historické prvky jako Buďánka, 
Malostanský hřbitov, Klamovka atd. 
Dnes na mnoha místech zůstávají 
pouze součástí místních názvů, ale 
jejich skutečný historický význam 
už se z paměti místa ztratil. Byly 
to právě historické usedlosti, dříve 
za hranou Prahy, které přispěly 
k proměně krajiny a nastavily důležité 
linie rozvoje města. Pro lokalitu 
představují zásadní potenciál, který 
vytváří charakter místa - prolínání 
města s krajinou a historií.

Lokalita má veškeré předpoklady 
k tomu, aby se stala plnohodnotným 
městem. Plzeňská je vnímaná jako 
těžiště lokality a spádová oblast pro 
vilové čtvrti v kopcích nad údolím. 
Území však chybí patřičná hustota 
a adekvátní městské funkce, na 
mnoha místech je město rozpadlé. 

V současné době se v území nachází 
mnoho proluk. Původní srdce 
města Košíře (oblast kolem Náměstí 
Pod radnicí) je jen málo patrné 
a především urbanistická struktura 
na jižní straně území, kde se nachází 
prodejny automobilů s rozsáhlými 
plochami skladů připomíná spíše 
periferii než plnohodnotné město.

Také spletitá struktura dopravního 
uzlu nájezdu na Městský okruh 
představuje pro obyvatele Prahy 
jakousi psychickou bariéru. Pro 
většinu Pražanů je to proto hranice 
„kde končí Smíchov“ (potažmo celé 
město).

Pro udržení historického ducha 
je třeba, aby město podporovalo 
obnovení památek, popřípadě do 
nich samo investovalo. Je třeba 
vnést tuto skutečnost do povědomí 
i obyvatelům, kteří netuší, jaké 
poklady Motolské údolí ukrývá, neboť 
pomocí sounáležitosti s historií se 
upevní jejich vztah k místu. Krom 
samotné rekonstrukce bude nutné 
pro mnohá místa hledat novou 
funkci. Zásadní je však na počátku 
vybudovat informační systém, 
který lidi s historií (i současností) 
seznámí a přitáhne jak místní, tak 
„přespolní“. Motolské území se má 
stát celoměstsky známým.

Město by mělo také podporovat 
dostavbu proluk a výstavbu v jižní 
části území. Tu je však nutné 
regulovat. Nová zástavba má 
potenciál demografického oživení 
lokality a zvýšení poptávky po 
vybavenosti, která zde nyní chybí.

Nezbytné je také zastavění 
území pod Městským okruhem, 

navrhujeme zde plnohodnotnou 
ulici s obchodním parterem, která 
propojí nový Smíchov se starým.

zástavba a město
stávající stav návrh
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Jedním z největších předností 
zpracovaného území je pohledová 
přítomnost zeleně. Lokalita dnes 
obsahuje mnoho různorodých 
zelených prostranství, parků 
a svahů (Kavalírka, Klamovka, 
Kotlářka, Šalamounka atd…) často 
dobře prorostlých do obytných částí 
lokality. Mnohé z nich jsou pozůstatky 
vinic, které byly součástí historických 
usedlostí. Každá ze zelených ploch 
má různou míru kvality zeleně, 
vybavenosti i vazby na lokalitu. 
Problémem však je, že se jedná 
o samostatné, nepropojené celky se 
špatně identifikovatelnými vstupy. 
Důležité parcely jsou také v několika 
případech v majetku soukromých 
osob.

Pro formování reliéfu Prahy není 
zásadní jen řeka Vltava, ale také 
její boční přítoky. Ty vytvořily 
sérii příčných údolí, které se staly 
základem pro urbanistický rozvoj 
Prahy. Jedním z těchto toků je 
i Motolský potok, v jehož linii se 
rozrůstal Smíchov, vznikli Košíře 

a Hřebenky. Dnes však nezmizel 
pouze pod povrchem města, 
ale zmizel i z paměti místa. Jen 
málokdo je schopen v místě definovat 
jeho stopu a popsat jeho historii. 
V nánosu let ztratil svůj význam.

Propojením ploch do uceleného 
systém získá prostředí nové kvality. 
Zejména lávka propojující Sacré 
Coeur s Mrázovkou propojí dva 
velké celopražsky významné 
systémy zeleně a vytvoří tak cestu 
v přírodě, pro pěší a cyklisty, od 
Cibulky až na Pražský hrad. Další 
východisko pro propojení zelených 
ploch lze spojit s obnovením 
historického povědomí o místě 
a vytvořit tak komplexní historicko – 
společenský park Motolské 
údolí jako těžiště lokality. Dalším 
zásadním bodem je definovat 
jasné vstupy do území a vytvořit 
informační systém, který obyvatele 
seznámí s možnými trasami údolím.

Cílem studie je také zapojení 
Motolského potoka zpět do 
veřejného prostoru, vrátit mu 
jeho význam a smysl, jako důležité 
přírodní linie údolí. Vrátit tak údolí 
jméno…údolí Motolského potoka.

zeleň
stávající stav návrh

| 377 



Anděl je přirozeným těžištěm 
lokality, ale od úrovně Klamovky 
se ukazuje, že území chybí lokální 
centrum, reprezentativní místo 
města Košíře. Dobrým znamení 
však je, že se zde nacházejí místa, 
která tento potenciál nepochybně 
skýtají. Základem pro proměnu území 
je i přítomnost občanských spolků 
a sdružení, které jsou zde aktivní.

V místě chybí vybavenost. Parter 
na Plzeňské je ve většině případů 
nefunkční kvůli negativnímu 
působení dopravy (nemožnost 
parkovaní, předzahrádek, časté otřesy 
a jiné). Většina kulturního vyžití, až 
na světlé výjimky, se z místa vytratila 
nebo funguje jen částečně a většina 
venkovních hřišť je v dezolátním 
stavu.

Základem obnovení Motolského 
údolí, je vytvoření místa, které 
na sebe naváže vybavenost 
a infrastrukturu, doplní funkce. 
Největší potenciál skýtají lokality 
Vozovny Košíře a Buďánky, které 
mohou společně vytvořit protiváhu 
Anděla, která se může stát 
i celoměstsky významná.

Vozovnu navrhujeme 
zrekonstruovat, přeměnit na 
tržnici a vytvořit z ní špalíček na 
náměstí. Právě prostranství kolem 
budovy má největší potenciál stát 
se reprezentativním místem města 
Košíře, mohou se zde konat trhy, 
koncerty, oslavy výročí a tak dále. 
Z hlediska každodennosti je to pak 
osada Buďánka, která by se měla 
proměnit v kulturně komunitní 
a společenské centrum. Právě 
přestavba lokality Buďánky může 
mít silný vliv na charakter a význam 
tohoto místa.

Město by mělo podporovat 
fungování místních občanských 
spolků a sdružení, neboť právě ony 
mají největší sílu pro okamžitou 
přeměnu území a aktivaci obyvatel. 
Důležitá je i podpora „vtažení“ 
institucí a spolků do veřejného 
prostranství a to jak programově tak 
konkrétním architektonickým řešení.

Vznik vybavenosti také podpoří nová 
výstavba, neboť více lidí znamená 
i vyšší poptávku a tím pádem 
i nabídku.

Zklidnění Plzeňské ulice přinese 
možnost parkování, umisťování 
předzahrádek a tím příjemnější 
podmínky pro obchodní parter.

V neposlední řadě také navrhujeme 
zrekonstruovat či vytvořit venkovní 
hřiště pro všechny věkové kategorie 
a to především na Kavalírce 
a v Husových sadech a umístit do 
objektu Vrchlického č. p. 439/29 
knihovnu.

centrum a vybavenost
stávající stav návrh
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Z vizuálního hlediska patří mezi 
nesporné kvality všudypřítomné 
krajinné prvky, historické prvky 
a výrazné pohledové osy, které 
se zde dochovaly ve staré blokové 
struktuře.

Nepořádek v ulicích, špatně 
udržované prostranství, nevzhledné 
kontejnery na tříděný odpad, 
nekvalitní a na mnoha místech 
rozbité povrchy naopak podporují 
dojem území jako městské 
výpadovky.

Četnost sloupů trolejového vedení, 
osvětlení, dopravního značení, 
reklamní poutače různých formátů 
a všudy přítomná zábradlí lokalitu 
znepřehledňují, situaci nepřidá ani 
absence jakéhokoli orientačního 
systémů. Vzhled periferie či 
naprostá absence mobiliáře na 
mnoha místech nepodporuje 
jakýkoli pobyt v území.

Prvním krokem proměny údolí je jeho 
kvalitní a pravidelná údržba.

Seskupení sloupů a dopravního 
značení, regulace reklamy 
a používání kvalitních materiálů 
ulice vizuálně zpříjemní.

Pro kultivaci reprezentativního 
prostředí je také nezbytné umisťování 
výtvarných prvků. Stromy a jiné 
krajinářské prvky zpříjemní měřítko 
města a navíc pomohou zlepšení 
klima ulice. Ze stejných důvodů 
také navrhujeme zatravnit svršek 
tramvajové trati od Buďánky na 
západ.

Nový orientační systém, ať už 
v ulicích či online zjednoduší 
a zpříjemní pohyb územím.

U nové výstavby je důležité 
zaregulovat stávající pohledové osy 
a podporovat je i v rámci dílčích 
architektonických řešení.

vizuální kvality
stávající stav návrh
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Praha 5 by měla navázat na tuto 
studii. Rozdělit ji na jednotlivá dílčí 
zadání jako například regulace, cesta 
ve svazích, projekty na jednotlivá 
klíčová prostranství a při realizaci 
jednotlivých projektů se nadále 
držet celkové koncepce.

Dalším nezbytným krokem 
je vytvoření připomínek do 
Metropolitního plánu/návrhy změn 
stávajícího územnímu plánu.

Pro smysluplný rozvoj území je 
důležité vést otevřený dialog se 
všemi fyzickými a právnickými 
osobami, které mají zájem do 
území investovat. Iniciovat schůzky 
s majiteli za účelem zjistit jejich 
představu o rozvoji, koordinovat 
kroky v území, následně vytvořit 
např. společnou platformu rozvoje 
Vrchlického. V ideálním stavu 
navázat na tuto studii zadáním 
regulačního plánu.

Z hlediska řešení dopravy je nutné 
zadat podrobnější dopravní 
průzkum. Zpracovat dopravní 
data společně s výhledy ve vztahu 
k Radlické radiále a následně zadat 
komplexní studii proveditelnosti pro 
tento záměr.

Doporučujeme zadat hloubkovou 
studii historického vývoje 
údolí, dořešit majetkové vztahy 
k památkám a vybudovat 
plnohodnotný orientační systém.
V neposlední řadě pak hledat ideální 
dotační programy na obnovu 
památek a revitalizaci Motolského 
potoka.

závěr

Nad Okruhem

Bertramka

Mrázovka

Hřebenka

Mrázovka

Sacré Coeur

Malostranský hřbitov

Husovy sady

Klamovka

Košířské náměstí

Kavalírka

Šalamounka

Mrázovka

Mlynářka
Pod radnicí

Skalka

Božínka

Cibulka

náměstí u Trojice

náměstí U Zvonu

náměstí Pod Radnicí

předprostor Buďánek

školní náměstí Košíře

tržnice Vozovna Košíře

park Kavalírka

pěší lávka

cesta ve svazích

knihovna Košíře

obchod po okruhem

vstup do Klamovky

Anděl

U Zvonu

Skalka

Buďánka

parky, zahrady, hřbitov

svahy

vstup do svahů

příčné vazby
Cibulka cíle

topografické názvy

stávající budovy

navržené budovy

současné záměry

veřejné prostory

obytná ulice

odkrytý Motolský potok

boulevard

Skalka
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PŘIPOMÍNKY K ČISTOPISU

Městská část Prahy 5 (MČ Ph 5)

 1 / k dopracování studie detailněji prověřit stupeň 
zklidnění a „obytnosti“ Plzeňské ulice. Je třeba řešit 
obsluhu této živé městské třídy a také dopravu sani-
tek (častý provoz k nemocnicím v Motole) a ostat-
ních vozidel IZS. V tomto kontextu je nutno zvážit 
provozuschopnost a bezpečnost navržené cykloo-
bousměrky
2 / detailněji prověřit navržené dopravní řešení na-
pojení Plzeňské a Vrchlického ul. na městský okruh
3 / zohlednit připomínky IPR ze dne 29. 08. 2017
4 / vyhodnotit soulad studie, zejména jednotlivých 
záměrů v ní představených, s platným územním plá-
nem hl. m. Prahy

Institut pro plánování a rozvoj hl. 
města Prahy (IPR) 

1 / S ohledem na zájem podpořit charakter Plzeňské 
ulice jako městské třídy doporučujeme, aby chodní-
ky a vozovka byly řešeny tradičně v oddělených výš-
kových úrovních. Ze stejného důvodu doporučujeme 
podpořit lineární charakter třídy srovnáním obrub do 
souběžných linií s omezením nadužívání směrových 
šikan.
2 / Z důvodu podpory příčných vazeb v ulicích dopo-
ručujeme omezit užívání průběžných záhonů.
3 / K novému dopravnímu uspořádáni ulic Vrchlic-
kého a Plzeňská bude vhodné přistoupit současně 
se zprovozněním chybějícího úseku Radlické radiály. 
Projekt Radlické radiály je v současnosti ve fázi DUR.
4 / Pro zavedení autobusových linek na tramvajové 
těleso Plzeňské ulice bude nutná úprava osové vzdá-
lenosti kolejí. Tramvajová trať v ‚Úseku Tomáškova 
- Jinonická byla nově zrekonstruována v roce 2015. 
V další fázi přípravy záměru doporučujeme blíže pro-
věřit možnosti a podmínky potřebného zásahu do 
tramvajové trati.

382 |



VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Městská část Prahy 5 (MČ Ph 5)

1 / Zapracováno v novém výkresu Zklidnění 
Plzeňské (kpt. 3.3 - doprava, str. 264)

2 / Zapracováno v novém výkresu Detail MO (kpt. 3.3 - 

doprava, str. 266)

3 / Zapracováno viz vypořádání IPR

4 / Zapracováno. Kromě souladu s platným ÚP je 
zpracován také soulad s Metropolitním plánem 
(autuálně dostupná verze 3.3) a Mapou vlastníků 
(kpt. 4.2 - soulad návrhu)

Institut pro plánování a rozvoj hl. 
města Prahy (IPR) 

1 /  Tramvajové těleso je vůči svému 
bezprostřednímu okolí vždy v odlišné výškové 
úrovni s výjimkou příčných bezbariérových vazeb. 
Rozsah tradičně oddělené nebo shodné výškové 
úrovně ostatních částí prostoru bude předmětem 
dalších stupňů projektové přípravy, do základního 
půdorysného uspořádání nemá pro účely studie 
podstatný vliv. Směrové šikany, které vznikají 
umístěním ostrůvku pro chodce v místech přechodu 
přes tramvajové těleso, jsou ponechány.

2 / Zapracováno. Rozsah průběžných záhonů 
může být v rámci další přípravy záměru redukován 
a nahrazen jinými úpravami, například žulovým 
obrubníkem  (s vysokým nášlapem), zábradlím 
v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství 
hl. m. Prahy apod.

3 / Zapracováno. Doporučujeme projekty časové 
sladit.  (kpt. 4.2 - doprava)

4 / Dle požadavků Dopravního podniku hl. m. 
Prahy nebude (resp. nemá být) tramvajové těleso 
pojížděno autobusy MHD, kromě tramvají má být 
umožněn pouze provoz vozidel IZS a údržby.
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příprava projektu
městská část Praha 5
leden 2016

zadání
městská část Praha 5
únor 2016

zapojení veřejnosti a klíčových aktérů území
výstup viz Brožura „Motolské údolí - výstupy ze zapojení veřejnosti“
A69 - architekti + pracovníci SOÚ AV ČR + městská část Praha 5
duben 2016

odborné analýzy
A69 - architekti + tým odborníků
květen - červen 2016

vyhodnocení a zapracování připomínek městské části 
a IPRu
městská část Praha 5
říjen 2017

vypracování čistopisu studie
na základě připomínek obdržených od městské části a IPRu
A69 - architekti
do konce roku 2017

vystavení a konzultace hotového návrhu
A69 - architekti + městská část Praha 5
1. čtvrtletí 2018

Prověření proveditelnosti, vytvoření akčního plánu, 
plánu priorit investic a rozdělení na dílčí projekty
městská část Praha 5
2. čtvrtletí roku 2018

schválení plánu
městská část Praha 5
3. čtvrtletí roku 2018

projektová příprava dílčích projektů
městská část Praha 5
konec roku 2018 
(příklady viz vpravo)

postupná realizace
od roku 2019
městská část Praha 5

představení studie zástupcům městské části, IPRu 
a vybraným dotčeným orgánům
A69 - architekti
únor - březen 2017

vypracování hrubopisu studie
viz kniha „Plzeňská/Vrchlického - proměna ulic Motolského údolí 
(hrubopis)“
A69 - architekti + tým odborníků

1

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

2

proběhlo

očekáváme

8

HARMONOGRAM
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• doprava

• vizuální kvality

• propagace

• zástavba & město

• centrum & vybavenost

• zeleň

A

B

C

D

E

F

PŘÍKLADY ROZDĚLENÍ NA DÍLČÍ PROJEKTY

/ koplexní studie proveditelnosti pro dopravní záměr                                               
  (podrobnější dopravní průzkum)

/ dílčí úpravy komunikací podléhající celkové kocepci

/ projekt cesty ve svazích + propojení do stávající struktury                         
  (orientační systém)

/ projekt na přemostění Městského okruhu

/ otevření Motolského potoka

/ výsadba stromů

/ platforma rozvoje Vrchlického - otevřený dialog s investory  
   (především v oblasti Městského okruhu) 

/ rozpracování regulace území

/ program na záchranu památek (usedlostí)

/ doplnění vybavenosti                                                      
  (tržnice/knihovna/kulturně-komunitní centrum)

/ projekty na jednotlivá klíčová prostranství

/ podpora akcí ve veřejném prostoru

/ vybudovat plnohodnotný orientační systém

/ propagovat krásy Motolského údolí

/ projekt na regulaci reklamy a umístění předzahrádek

/ jednotný a dostatečný mobiliář

/ pravidelná a kvalitní údržba

/ studie povrchových materiálů

/ projekt koordinace TI
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[online]. publikováno 18.07.2013 [cit. 2016-10].  <https://derrickjknight.com/
tag/alex-schneideman/>. 

str. 137 (Košířské náměstí – řez A) pergola: Maria Martori Park by AAB 
Arquitectes, [online]. publikováno 26.02.2013 [cit. 2016-10]. <http://www.
landezine.com/index.php/2013/02/maria-martori-park-by-aab-arquitectes-jofre-
roca-estudi-darquitectura/>.

str. 131 (Košířské náměstí – řez A) stromy: archiv autorů, fotodokumentace 
území

str. 138 (Košířské náměstí – řez B) pergola: Maria Martori Park by AAB 
Arquitectes, [online]. publikováno 26.02.2013 [cit. 2016-12].  <http://www.
landezine.com/index.php/2013/02/maria-martori-park-by-aab-arquitectes-jofre-
roca-estudi-darquitectura/>.

str. 139 (Košířské náměstí – řez B) stěna: WikiImages, Brick wall bricks wall 
Free stock photos in JPEG, [online]. c2015 [cit. 2016-12].  <http://all-free-
download.com/free-photos/download/brick-wall-bricks-wall_219301.html>.

str. 139 (Košířské náměstí – řez B) ulice: INterland [online]. 
publikováno 2013 [cit. 2016-10].  <http://interland.info/gallery.
php?categorie=starprojet&page=starprojet_focus&album_id=105&p_
categorie=starprojet&p_page=starprojet_gallery&p_gallery_id=7>. 

str. 140 (Košířské náměstí): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 143 (Park Kavalírka): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. c2017[cit. 
2017-11] Upraveno autory

str. 144 (Park Kavalírka): archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
02.04.2014 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/tajemstvi-historickych-
fotografii-kosir-odhaleno>.

str. 145 (Park Kavalírka): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 150 (Park Kavalírka – řez) cesty ve svahu: Slovinsko: jezero Bohinj a 
nedaleký vodopád Savica, [online]. publikováno 20.02.2013 [cit. 2016-12].  
<http://www.infoglobe.cz/tip-na-vylet/slovinsko-jezero-bohinj-a-nedaleky-
vodopad-savica/?action=2>.

str. 150 (Park Kavalírka – řez) hřiště ve svahu: archiv autorů, fotodokumentace 
území

str. 151 (Park Kavalírka – řez) sportovní víceúčelové hřiště: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 152 (Park Kavalírka): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 155 (Vozovna Košíře): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. c2017. 
Upraveno autory

str. 156 (Vozovna Košíře) dole: Pražské tramvaje, Vozovna Košíře, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2006041315>.

str. 157 (Vozovna Košíře): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 166 (Vozovna Košíře – řez) tržnice: DAZ, Društvo Arhitekata Zagreba 
| Dinko Peračić - Tržnica i ribarnica u Vodicama, [online]. c2017DAZ [cit. 
2016-12].  <http://www.d-a-z.hr/hr/vijesti/dinko-peracic---trznica-i-ribarnica-u-
vodicama,4251.html>.

str. 166 (Vozovna Košíře – řez) umění ve veřejném prostoru: Georgia 

Gerber, Georgia Gerber, Chapter 5: &quot;A Promis Kept&quot; Mukilteo 
Library Sculpture, [online]. publikováno 1999[cit. 2016-12].  <http://www.
georgiagerber.com/MklteoLibry.html>.

str. 167 (Vozovna Košíře – řez) náměstí: Pepe Gascón, Puigcerda-01, [online]. 
2014[cit. 2016-12].  <https://www.arthitectural.com/pepe-gascon-squares-in-
puigcerda-2/>.

str. 167 (Vozovna Košíře – řez) propojení s parkem: cool grass steps for dog 
run...Nasher Sculpture Garden, [online]. [cit. 2016-12]. <https://cz.pinterest.
com/pin/355362226825902175/>.

str. 168 (Park Kavalírka): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 171 (Náměstí pod radnicí): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2017[cit. 2017-02] Upraveno autory

str. 172 (Náměstí pod radnicí): archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
02.04.2014 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/tajemstvi-historickych-
fotografii-kosir-odhaleno>.

str. 173 (Náměstí pod radnicí): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 180 (Náměstí pod radnicí – řez) předzahrádka: IPR Praha, Pražské židle & 
stolky, [online]. SDM, 2016–06 [cit. 2016-10]. <http://www.iprpraha.cz/zidle>. 

str. 180 (Náměstí pod radnicí – řez) pobytová plocha: Studio Oliva, Piazza XXIV 
Maggio | Reggio Emilia | 2010 &#8211; Andrea Oliva, [online]. publikováno 
2010-02/03 [cit. 2016-10]. <http://cittaarchitettura.it/projects/piazza-24-
maggio/>. 

str. 181 (Náměstí pod radnicí – řez) sjednocený povrch: Tübinger Impressionen 
- Neugestaltung der Mühlstraße sowie des Schulbergs, [online]. [cit. 2016-10]. 
<http://www.tuebinger-impressionen.de/weblog/tuebinger_impressionen/view/
dt/3/article/44668/Neugestaltung_der_M-uuml-hlstra-szlig-e_sowie_des_
Schulbergs.html//imageId/838998>.

str. 181 (Náměstí pod radnicí – řez) schodiště s rampou: Escada e Rampa - 
Limaonagua | Urb. | Pinterest, [online]. [cit. 2016-10]. <https://cz.pinterest.
com/pin/416020084312356690/>.

str. 181 (Náměstí pod radnicí – řez) záhon: Atelier du Bocal, 06-place-salengro_
oullins «  Landscape Architecture Works | Landezine, [online]. publikováno 
8. 12. 2013 [cit. 2016-10]. < http://www.landezine.com/index.php/2013/12/
grande-rue-doullins-by-atelier-du-bocal-landscape-architecture/06-place-
salengro_oullins/>.

str. 182 (Náměstí pod radnicí): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 186 (Knihovna Košíře): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2017[cit. 2017-01] Upraveno autory

str. 187 (Knihovna Košíře): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 192 (Knihovna Košíře): archiv autorů, fotodokumentace území
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str. 195 (Vstup do parku Klamovka): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2017[cit. 2016-11] Upraveno autory

str. 196 (Vstup do parku Klamovka): archiv Václava Mochana, Tajemství 
historických fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. 
publikováno 02.04.2014 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/tajemstvi-
historickych-fotografii-kosir-odhaleno>.

str. 197 (Vstup do parku Klamovka): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 204 (Vstup do parku Klamovka) předzahrádka: IPR Praha, Pražské židle & 
stolky, [online]. SDM, 2016–06 [cit. 2016-10]. <http://www.iprpraha.cz/zidle>. 

str. 204 (Vstup do parku Klamovka) vstupní brána: Zahradní restaurace 
Klamovka, Historie Klamovky | Zahradní restaurace Klamovka, [online]. c2016 
[cit. 2016-12]. < http://www.zahradnirestaurace.cz/historie-klamovky/>.

str. 205 (Vstup do parku Klamovka) kavárna s pochozí střechou: MAS, 
Arquitectura - Edificio y espacio público, [online]. publikováno 18.06.2012 [cit. 
2016-12]. < http://www.mas.es/blog/arquitectura-edificio-y-espacio-publico.
aspx>.

str. 206 (Vstup do parku Klamovka): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 209 (Husovy sady): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. c2017[cit. 
2017-02] Upraveno autory

str. 210 (Husovy sady): archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
02.04.2014 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/tajemstvi-historickych-
fotografii-kosir-odhaleno>.

str. 210 (Husovy sady): archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
02.04.2014 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/tajemstvi-historickych-
fotografii-kosir-odhaleno>.

str. 211 (Husovy sady): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 217 (Husovy sady – řez A) dřevěné molo: archiv autorů, Piestiany_Dubova_
tf

str. 217 (Husovy sady – řez A) stupně ve svahu: Joerg Michel, Berlin, 
Freundschaftsinsel Potsdam Park: Is Keeping it Simple Always The Best Policy 
When it Comes to Park Design?, [online]. publikováno 02.09.2015 [cit. 2016-
12]. <https://landarchs.com/freundschaftsinsel-potsdam-park-is-keeping-it-
simple-always-the-best-policy-when-it-comes-to-park-design/>.

str. 218 (Husovy sady – řez B) schody na sezení: archiv autorů, 
Pleißemühlgraben_Lipsko_tf

str. 218 (Husovy sady – řez B) otevřené koryto: archiv autorů, Ruzyne_tf

str. 219 (Husovy sady – řez B) drobné prvky: archiv autorů, Drapers Field_
Londýn_tf

str. 220 (Husovy sady): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 223 (Pod a nad Městským okruhem): Google. Aplikace Google Earth 
Pro [online]. c2017 [cit. 2016-10].  Upraveno autory

str. 224 (Pod a nad Městským okruhem): IPR Praha. OrtofotoArchiv [online]. 
c2016 [cit. 2016-10]. < http://app.iprpraha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv>.

str. 220 (Pod a nad Městským okruhem): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 234 (Pod a nad Městským okruhem – řez) lávka: Leila Araghian. Tabiat 
Pedestrian Bridge / Diba Tensile Architecture | ArchDaily[online]. ArchDaily 
c2008-2017 [cit. 2017-4]. <http://www.archdaily.com/566387/tabiat-pedestrian-
bridge-diba-tensile-architecture>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – řez) aktivní parter: Zdeněk Lukeš | 
NL Architects vystavují v Praze | EARCH. [online]. c2012 EARCH, publikováno 
26.10.2011 [cit. 2016-10]. <http://www.earch.cz/cs/akce/zdenek-lukes-nl-
architects-vystavuji-v-praze>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – řez) schodiště: artnet Magazine 
[online]. c2017 artnet [cit. 2016-10]. < http://www.artnet.com/magazineus/
reviews/mandarino/mandarino2-13-07_detail.asp?picnum=3>.

str. 236 (Pod a nad Městským okruhem): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 244 (Pod a nad Městským okruhem): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) green point: 
E15.cz - Byznys, politika, ekonomika, finance, události, 2976741_ [online]. 
c2001 - 2017 Copyright CN Invest a.s. [cit. 2017-02]. <http://praha.e15.cz/
praha/novinky/majitel-mattoni-koupil-projekt-kancelarske-budovy-u-prazskeho-
andela-1323341>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) green point: 
mrakodrap_pod_mrazovkou_2015-11-00_overovaci_studie_58 [online]. c2012, 
publikováno 11.02.2014 [cit. 2016-10]. < http://martinapokorna.zeleni.cz/
mrakodrap-pod-mrazovkou/>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) U Kováků: 
mrakodrap_pod_mrazovkou_2015-11-00_overovaci_studie_62 [online]. c2012, 
publikováno 11.02.2014 [cit. 2016-10]. < http://martinapokorna.zeleni.cz/
mrakodrap-pod-mrazovkou/>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) Mozartova 
brána: A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o., mrakodrap_pod_mrazovkou_2015-11-00_
overovaci_studie_51 [online]. c2012, publikováno 11.02.2014 [cit. 2016-10]. < 
http://martinapokorna.zeleni.cz/mrakodrap-pod-mrazovkou/>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) U Kováků: 
Bogle Architects, mrakodrap_pod_mrazovkou_2015-11-00_overovaci_
studie_61 [online]. c2012, publikováno 11.02.2014 [cit. 2016-10]. < http://
martinapokorna.zeleni.cz/mrakodrap-pod-mrazovkou/>.

str. 235 (Pod a nad Městským okruhem – stavební předpoklad) Projekt 

Smíchov: Dopravní studie Projekt Smíchov. Praha: ateliér PROMINKA s.r.o., 
15.4.2014. 330 s.

3.3. doprava

str. 251 (historie dopravy v území) 1: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  < http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 2: Trať Kotlářka - Anděl, [online]. 
c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 3: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 4: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 5: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  < http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 6: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 7: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 8: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  <http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

str. 251 (historie dopravy v území) 9: Pražské tramvaje, Trať Kotlářka - Anděl, 
[online]. c2001-2017[cit. 2016-12].  < http://www.prazsketramvaje.cz/view.
php?cisloclanku=2010042601>.

3.4. krajina

str. 297 (stávající stav): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 312 (Motolský potok – stav) 1842: Císařské povinné otisky map stabilního 
katastr [online]. c2009 [cit. 2016-10]. <http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_
api/ck_1842/index.html>.

str. 312 (Motolský potok – stav) 1905 vlevo: archiv Václava Mochana, Tajemství 
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historických fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. 
publikováno 15.04.2011 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/historicke-
fotografie-cibulek/>.

str. 312 (Motolský potok – stav) 1905 vpravo: archiv Václava Mochana, 
Tajemství historických fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a 
okolí, [online]. publikováno 15.04.2011 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/
historicke-fotografie-cibulek/>.

str. 313 (Motolský potok – stav)1930: archiv Václava Mochana, Tajemství 
historických fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. 
publikováno 15.04.2011 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/historicke-
fotografie-cibulek/>.

str. 313 (Motolský potok – stav) 1920–1924: IPR Praha. Dvě Prahy [online]. 
IPR 2010-2013 [cit. 2016-10].  <http://www.dveprahy.cz>.

str. 316 (usedlosti) Kavalírka: Kavalírka | Malé dějiny Smíchova a Košíř [online]. 
c2006-2013, publikováno 16.09.2006 [cit. 2016-12]. < http://smichov.blog.
cz/0609/kavalirka>.

str. 316 (usedlosti) Turbová: archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
15.04.2011 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/historicke-fotografie-
cibulek/>.

str. 316 (usedlosti) Božínka: archiv Václava Mochana, Tajemství historických 
fotografií Košíř odhaleno | o Cibulkách, Šmukýřce a okolí, [online]. publikováno 
15.04.2011 [cit. 2016-12]. <http://www.cibulky.info/historicke-fotografie-
cibulek/>.

str. 317 (usedlosti) Popelka: Usedlost Popelka č. p. 214, 215, 160 – zaniklá | 
Malé dějiny Smíchova a Košíř [online]. c2006-2013, publikováno 16.09.2006 
[cit. 2016-12]. <http://smichov.blog.cz/1008/usedlost-popelka-c-p-214-215-
160-zanikla>.

str. 317 (usedlosti) Provaznice: Usedlosti na Černém vrchu (Blaženka, 
Provaznice, Cihlářka) | Malé dějiny Smíchova a Košíř [online]. c2006-2013, 
publikováno 16.09.2006 [cit. 2016-12]. <http://smichov.blog.cz/1103/usedlosti-
na-cernem-vrchu-blazenka-provaznice-cihlarka>.

str. 317 (usedlosti) Bertramka: Bertramka (č.p.169) | Malé dějiny Smíchova a 
Košíř [online]. c2006-2013, publikováno 16.09.2006 [cit. 2016-12]. < http://
smichov.blog.cz/0707/bertramka-c-p-169>.

str. 317 (usedlosti) Mrázovka: DĚLNICKÁ KOLONIE MRÁZOVKA | Czumalova 
nástěnka [online]. publikováno 09.11.2015 [cit. 2016-12]. <https://czumalo.
wordpress.com/2015/11/09/u3v-fsv-cvut-pamatky-velke-prahy-prednaska-10-
listopadu-2015/>.

str. 317 (usedlosti) Zatlanka: Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 
5 &ndash; Starší aktuality [online]. publikováno 31.08.2012 [cit. 2016-12]. < 
http://www.zatlanka.cz/starsi-aktuality/2012/>.

str.321 (cesty ve svazích – stávající stav) foto 1–8: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 1: archiv autorů, Lünen park

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 2: Robert van der Molen, DuckDecoy4_
RvdM «  Landscape Architecture Works | Landezine, [online]. publikováno 
24.01.2014 [cit. 2016-10]. <http://www.landezine.com/index.php/2014/01/
homage-to-a-duck-decoy-by-md-landschapsarchitecten/duckdecoy4_rvdm//>.

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 3: Lazzarini pickering architetti, Raised 
stairway that leads down to another part of the property.  I would love for our 
backyard to look like this. villa all’argentario ~ lazzarini… | Pinterest, [online]. 
[cit. 2016-10]. <https://cz.pinterest.com/pin/492722015463922186/>.

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 4: mnarquitectos, Oria’s Castle 
Intervention by mnarquitectos «  Landscape Architecture Works | Landezine, 
[online]. publikováno 08.06.2011 [cit. 2016-10]. <http://www.landezine.com/
index.php/2011/06/orias-castle-intervention-by-mnarquitectos/>.

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 5: archiv autorů, Südgelände park 

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 6: archiv autorů, Jelení příkop 

str.323 (cesty ve svazích – návrh) foto 7: archiv autorů, Stratford 

str.324 (cesty ve svazích – návrh): archiv autorů, fotodokumentace území

str.326 (stromy v ulicích) pás s okrasnými trávami: archiv autorů, Kostelní

str.327 (stromy v ulicích) keře mezi auty: archiv autorů, Lucemburská

str.327 (stromy v ulicích) stromy v rabatech: archiv autorů, Denninger str.

str.329 (zelený pás) zatravněný tramvajový pás: archiv autorů, Hradčanská

3.5. technická infrastruktura

str.333 (historie technické infrastruktury): archiv autorů, Práchnerova_motolský 
potok

str.349 (Motolský potok): archiv autorů, fotodokumentace Motolského potoka

4.2. soulad

str. 367 (územní plán): IPR Praha. Archiv ÚP [online]. IPR 2010-2013 [cit. 
2016-10]. < http://app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/>.

str. 370 (metropolitní plán, verze 3.3): IPR Praha. Metropolitní Plán 
Prahy [online]. IPR 2010-2013 [cit. 2017-9]. < http://http://plan.iprpraha.cz/cs/
upp-dokumentace>.
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V souvislosti s tendencemi 
rozvoje Prahy je zřejmé, že území 
má chuť změnit svůj charakter. 
Sílí tlak na to, aby se z Plzeňské 
stala městská třída, aby se území 
proměnilo z dopravního koridoru 
na těžiště lokality se službami, 
obchodem a kulturou.

Místo má potenciál tuto 
změnu iniciovat a dlouhodobě 
připravovat. Studie nepracuje 
pouze se samostatnými ulicemi, 
ale definuje městský prostor 
Motolského údolí, které má 
ambice stát se funkčně i provozně 
významnou městskou linií.

Těžištěm života na západ od 
Anděla a spojnicí s návaznými 
částmi Prahy 5. Studie definuje 
Plzeňskou jako obytnou 
ulici s MHD, Vrchlického 
jako plnohodnotnou ulici se 
stromořadím, propojuje parky 
do zelené osy a iniciuje vznik 
nových lokálních center. Má 
motivační charakter s cílem 
naplnit vizi multifunkční lokality, 
která udržitelným způsobem může 
sloužit nejen místním obyvatelům, 
ale obstát v širších souvislostech 
celého Smíchova…Prahy.

A69 - architekti, s. r. o.
2017





Součástí této knihy je samostatná brožura 
Motolské údolí - výstupy ze zapojení 
veřejnosti a návrhová mapa zpracovaného 
území pro etapu C v měřítku 1: 1000.

Veškeré mapy jsou orientovány na sever.
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