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ÚVOD

Motolské údolí - dvě etapy, rozsah území, výsledky zapojení veřejnosti
1



nemocnice Motol

nemocnice Na Homolce

park Ladronka
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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 Smíchova. 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 zahrady. 
Auta, lidi, prach, rozpadlé usedlosti v místních 
kopcích, les…

II. etapa
Množství volné krajiny a hůře udržované části 
zelených ploch jakoby se chtěly spojit v jednu 
hmotu, nebýt ostrého nože čtyřproudovky, 
která krájí měkkost přírody jako máslo. Ob-
lastní hnízda nejrůznějšího 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 rybami 
i naháči, kde hlavní město nevnímáme 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
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Motolský potok

Na rozdíl od první etapy není Motolský potok 
zatrubněný v celé délce. Od Motolských rybní-
ků až k nově vznikající nádrži pod usedlostí Ci-
bulka potok meandruje přírodním prostředím. 
V místě přepadové šachty právě se napouště-
jící nádrže se potok opět skryje pod zem, kde 
jako zatrubněný pokračuje až k Vltavě. 

V první etapě navrhujeme odkrýt potok na 
vybraných místech tak, aby mohl podpořit 
městské prostředí a zlepšit klima v zastavěné 
části. 

V této etapě, která je svým charakterem výraz-
ně přírodnější, pracujeme s odkrytím potoka 
v celé délce až po křižovatku Kotlářka, kde se 
zástavba zahušťuje a začíná město. Od smyčky 
dále na západ je navžena cesta podél potoka 
k rybníkům, kde potok na okamžik mizí pod 
Kukulovou a objeví se opět na druhé straně. 
Potok je v této části průvodcem územím 
a přebírá tak roli úpatí svahů z první etapy, 
které nás dovedou až k lávce spojující Motol-
ské údolí s Pražským hradem.

Motolský potok
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metropolitní plán

Hranice území

Využití lokalit

Transformační plochy

Uliční prostranství

Parky
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majetkové vztahy

ČR včetně státem 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

Spoluvlastněno dvěma a více
subjekty s účastí MHP

100 300200 500400

1 284 tis m21 780 tis m2

37 %63 %

poměr vlastnictví pozemků v zájmovém území
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ANALÝZY

historie, širší vztahy a jiné analýzy
2



Úvod

Motolské údolí je jedním z nejvýraznějších krajinných útvarů 
širšího centra Prahy. Výrazná geografická situace jakoby jej 
přirozeně předurčila k vedení cesty, která spojuje údolí Vltavy se 
západem země. Tento potenciál údolí však dlouho komplikovala 
skutečnost, že jeho trasa nebyla napojena na žádnou 
z městských bran, ale „jen“ na uliční síť jižního levobřežního 
předměstí Smíchova. 

Až do 19. století bylo možno celou oblast charakterizovat jako 
poměrně bukolickou údolní krajinu, lemovanou zelenými svahy 
a nejpozději od 17. století i usedlostmi, malebně zasazenými 
do působivého panoramatu údolí. Intenzivnější urbanistický 
příběh motolského údolí se začal rozvíjet až v poslední čtvrtině 
19. století, kdy byla trasa Plzeňské ulice přímo napojena na 
Palackého most a kdy se Košíře začaly získávat svůj městský 
charakter. Radikální změny nadcházejí ve chvíli, kdy se motolské 
údolí stává součástí Velké Prahy. Výstavba nových čtvrtí i nové 
dopravní zásahy se výrazně zapisují do tváře celého údolí, které 
si však – zejména ve své západní části – uchovalo svůj výrazný 
krajinný charakter. Vrcholem této „velkoměstské“ kapitoly 
v  dějinách údolí je umístění celoměstsky významné Motolské 
nemocnice, která zabrala jihovýchodní svah nad historickou obcí 
a proměnila tak charakter širokého okolí.

Nejen díky razanci velkorysých zásahů 20. století lze říci, že 
jedním z podstatných rysů formujících charakter motolského 
údolí je zvláštní napětí, které zde zjevně mezi jednotlivými 
etapami existuje a působí. Hlavním cílem tohoto průzkumu je 
proto postihnout a charakterizovat jeho jednotlivé historické 
vrstvy, které charakter údolí formovaly a které zde jsou různým 
způsobem stále přítomny.

Historický a urbanistický vývoj Motolského údolí

Klíčovým význam pro historické u formování údolí měla cesta, 
která sledovala trasu Motolského potoka a propojovala dvě 
historické obce – Košíře a Motol. Pradávný historický význam 
této údolní trasy dokládá řada nálezů pravěkého osídlení, 
doložených zejména díky rozsáhlým novodobým stavebním akcí 
v oblasti
nemocnice, motelu či vozovny. Přestože historická jádra obou 

zmíněných obcí do oblasti vlastního průzkumu nepatří, je třeba 
je pro pochopení kontextu do výkladu zahrnout.
Košíře jsou v historických pramenech poprvé zmíněny v roce 
1185. Historické jádro vesnice, které téměř kompletně zaniklo při 
utilitární asanaci ve druhé polovině 20. století, se nacházelo pod 
Klamovkou při dnešní Plzeňské a Jinonické ulici. V polovině 17. 
století čítala vesnice 28 domů, avšak po třicetileté válce klesl
jejich počet na pouhých 11. V roce 1785 se zde nacházelo 21 
domů a ještě v roce 1843 jich bylo pouhých 40. Výraznější 
rozvoj nastal ve druhé polovině 19. století, kdy byly do původní 
vesnické struktury vsazovány předměstské nájemní domy 
a tovární areály. Zásadním předělem je povýšení Košíř na 
město v roce 1896, které definitivně potvrdilo přeměnu bývalé 
vesnice v plnohodnotné město. Urbanistický vývoj čtvrti byl 
výrazně urychlen sousedstvím průmyslového Smíchova, se 
kterým Košíře postupně splynuly v jeden celek. Z hlediska 
tohoto průzkumu je nicméně zásadní, že oblast, která je do 
něj z Košířského katastru zahrnuta, byla až do počátku 20. let 
20. století spíše okrajovým neurbanizovaným územím, které 
si zachovávalo svůj krajinný charakter a na němž se popsané 
urbanisticko-historické proměny příliš neprojevily. Významný 
podíl na uchování tohoto krajinného charakteru území měly také 
historické usedlosti, jejichž hospodaření jej přirozeně využívalo 
a uchovávalo. Výjimečné krajinné kvality údolí byly na počátku 
19. století zúročeny založením krajinného parku při usedlosti 
Cibulka, který dodnes patří k nejvýznamnějším romantickém 
areálům svého druhu v českých zemích.

Pro historický vývoj Motola bylo klíčové jádro středověké 
vesnice, které se nacházelo západně od dnešních motolských 
rybníků. Původně knížecí vesnice byla ve 13. a 14. století 
postupně po částech postoupena do církevního vlastnictví 
(klášter cisterciáků v Plasích, konvent benediktýnek na Pražském 
Hradě, premonstrátský klášter na Strahově, konvent Johanitů 
na Malé Straně). Středověká ves se bohužel nedochovala a její 
existence je doloženě pouze prostřednictvím archeologických 
nálezů. Současná vesnice Motol, nacházející severozápadně od 
křížení dnešních ulic Plzeňská a Kukulova, byla založena v 17. 
století
v sousedství maltézského hospodářského dvora (čp. 3-XVII), 
který se do současnosti dochoval v romantické novogotické 
podobě z přestavby z let 1831-83.5 Stabilní katastr ze 40. let 19. 
století ves zachycuje jako nevelké předpolí dvora, což je situace, 

která se až do připojení k velké Praze v roce 1922 nijak zásadně 
nezměnila.

Vznik Velké Prahy v roce 1922 zasadil celou oblast do zcela 
nového urbanistického kontextu. V dosud nezastavěné 
venkovské krajině se začalo objevovat ucelené soubory domů 
v zahradách, které byly součástí obecnější tendence přeměnit 
západní část města v oblast zahradních měst. Prvním počinem 
hned zkraje 20.
let byla výstavba kolonie „před Cibulkami“ mezi dnešními ulicemi 
Píseckého, Schodovou, Fabiánovou a Před Cibulkami, jejíž lidový 
název „Berlín“ patrně souvisel se zdejším sestěhováním Němců 
z různých částí bývalého Rakouska-Uherska. Velkorysejším 
urbanistickým počinem bylo založení vilové čtvrti „pod 
Homolkou“, jejíž zárodek je dobře patrný na plánu města z roku 
1924.Nejvvýraznějším zásahem do krajinné kompozice údolí 
se však stala až výstavba kolonie V Cibulkách, jejíž jednotně 
pojaté a pravidelně komponované domy byly v letech 1924-25 
vystavěny na zvolna stoupající severní stráni mezi Košířemi 
a romantickým parkem Cibulka. Posledním architektonicky 
uceleným vstupem tohoto druhu byla výstavba kolonie „Pod 
Kotlářkou“, jejíž pravidelná struktura vnikla v letech 1934-35 
na nevelkém trojúhelném pozemku bývalé zelinářské zahrady 
usedlosti Malá Ladronka v ulici Pod Kotlářkou.

Převládající zahradní charakter košířsko-motolského údolí 
potvrzovaly i regulační plány Státní regulační komise. První 
soutěž na řešení katastru Motola byla vyhlášena v roce 1921 
a jejím vítězem se stali architekti M. Petrů a J. Šejna, vlastní 
regulační plán pro Motol však vznikl až roku 1928. Zásadním 
urbanistickým
počinem plánu bylo přesunutí hlavní údolní dopravní 
komunikace ze staré pozice při potoku do nové jižnější polohy, 
která umožnovala vytyčení přímé třídy velkoměstských 
rozměrů. Původní historická cesta byla ponechána jako místní 
ulice, dík čemuž se její malebný nepravidelný průběh uchoval 
i v nové urbanistické situaci. Jižně od nové třídy navrhoval 
plán rozsáhlou zahradní čtvrť, která charakterem navazovala na 
rozestavěnou čtvrť Pod Homolkou na protějším svahu. Severně 
od nové Plzeňská plán navrhoval rozšíření vilové čtvrti Pod 
Homolkou východním směrem a pavilonové domy, umístěné na 
terasách v místě dnešní
nemocnice. Zhruba v oblasti dnešních Motolských rybníků plán 
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navrhoval příčnou osu s monumentálními budovami, které 
měřítkem odpovídaly nově budované městské třídě. Nic z těchto 
velkorysých záměrů nakonec realizováno nebylo.

Regulační plán Košíř byl schválen v roce 1936. I jeho součástí 
byla nová třída, která se zde ve druhé polovině 30. let již 
postupně stávala skutečností. Stávající charakter údolí jinak 
plánem nebyl výrazněji dotčen. Novým prvkem se měl stát jen 
pás rodinných domů mezi novou třídou a potokem, který by 
převrstvil dosavadní rozptýlenou zástavbu při historické cestě, 
a novostavba „veřejné budovy“ téměř sakrálního charakteru 
v mimořádně exponované poloze na vrcholu svahu vedle 
usedlosti Kotlářka. Ani tyto zásahy
nakonec nebyly realizovány. 

Velkorysým zásahem do oblasti motolského údolí se měla stát 
výstavba areálu fakultní nemocnice, na který byla vyhlášena 
architektonická soutěž nejprve v roce 1936 (bez vítěze) 
a následně v roce 1938 kdy se vítězi stala dvojice architektů 
František Čermák – Gustav Paul. Namísto vítězného plánu zde 
však bylo v letech 1941-43 postaveno dvanáct provizorních 
pavilonů, které byly od roku 1943 ve zkušebním provozu.

Vedle stavby zmíněných zahradních čtvrtí se nejviditelnějším 
počinem meziválečného období stala zmíněná realizace nové 
třídy, která byla – nejprve jen pro tramvajový provoz – otevřena 
v roce 1937. S výstavbou nové tramvajové trati na samostatném 
tělese pak přímo souvisela pozoruhodná novostavba Motolské 
vozovny, která vznikla v letech 1937-39 podle projektu F. M. 
Černého a Františka Jandy v nezastavěném území při jižní straně 
nové Plzeňské třídy v blízkosti provizorních vojenských baráků, 
které zde byly postaveny pro vojáky narukované do války v roce 
1914. Posledním meziválečným příspěvkem byl vznik nouzové 
kolonie Na hliníku, která byla situována při jižní straně nové 
Plzeňské třídy zhruba v místech, kde se dnes nachází motel 
Stop. 

Poválečná doba se do urbanistických dějin údolí zapsala 
rozporuplným způsobem. Za významný počin lze označit 
výstavbu areálu motolské nemocnice, která proběhla na základě 
soutěže vyhlášené v roce 1958. První cena v ní udělena nebyla, 
avšak v roce 1964 se začal stavět areál podle návrhu oceněného 
druhou

cenou, jehož autory byly Antonín Tenzer, Richard Podzemný 
a Radek Černý. Velkorysá sestava nemocničních budov se stala 
novou dominantou údolí a zcela ovládla jeho původní krajinný 
charakter. Méně pozitivní změny přicházejí v 70. a 80. letech, kdy 
vzniká průměrné sídliště vedle vilové čtvrti Pod Homolkou,
Nemocnice Na Homolce s přilehlým zázemím, industriální areál 
naproti kolonii Pod Kavalírkou a – zejména – dálniční křižovatka 
Plzeňské s Kukulovou, která nevratně poničila bezprostřední 
předpolí historické vesnice Motol. Význam Plzeňské jakožto 
výpadové třídy byl v průběhu desetiletí posilován zdůrazněním 
jejího tranzitního charakteru, který ji funkčně vydělil 
z urbanistických souvislostí svého bezprostředního okolí.

Za pozitivní zásahy poválečného období tak lze 
z architektonického hlediska vedle nemocnice jmenovat 
parně jen výstavbu motelu Stop od Aleny Šrámkové, jehož 
architektura z let 1964-65 pozoruhodným způsobem reflektovala 
soudobou západoevropskou brutalistickou tvorbu. Významným 
krajinným počinem bylo vytvoření motolských rybníků, které 
záslužným způsobem zkultivovaly oblast mezi historickou silnicí 
a novou Plzeňskou třídou v bezprostřední blízkosti dálniční 
mimoúrovňové křižovatky.

Vývoj po roce 1989 nepřinesl do území výraznější proměny. 
Na základě zkušeností z povodní na přelomu tisíciletí byla 
zahájena rekultivace motolského potoka, jejíž součástí je 
i založení dalšího rybníka. Rozsahem větším zásahem bylo 
snad jen zbudování golfového hřiště v nezastavěné krajině za 
motolskou vozovnou, čímž se vak jen potvrdil krajinný charakter 
této části údolí. Na výraznější intervence, které by napravily 
některé nepříliš šťastné počiny uplynulých desetiletí a zúročily 
jedinečný charakter území, tak Motolské údolí stále ještě čeká.

Stručné shrnutí urbanistického vývoje Motolského údolí

Výchozím bodem urbanistického charakteru oblasti je krajinná 
situace údolí s potokem a cestou, která jej po staletí sledovala. 
Historická trasa byla jednou z dálkových cest, která propojovaly 
Prahu se západními regiony. Z místního hlediska spojoval 
sledovaný úsek osady Košíře s Motol s tím, že jádra obou obcí 
se nacházela mimo záběr zkoumaného území. Od 17. století 
zde – stejně jako v na dalších místech pražského okolí – vznikaly 
usedlosti, které se nacházely jednak při vlastní cestě, jednak 

na strmých okolní ch svazích. Svou krajinnou situaci nejlépe 
zúročila usedlost Cibulka s rozsáhlým romantickým krajinným 
parkem. Tento bukolický vesnicko-krajinný charakter údolí je 
dobře doložen mapou Stabilního katastru ze 40. let 19. století 
a zůstal zde téměř beze změny zachován až do počátku 20. let 
20. století. 

Meziválečná doba přináší začlenění údolí do Velké Prahy, což 
se projeví zejména výstavbou jednotlivých zahradních čtvrtí. 
Čtvrtě jsou zakládány jako urbanistické celky, které sice reagují 
na krajinnou situaci daného místa, avšak nejsou nijak výrazně 
zavázány do širších urbanistických souvislostí celého údolí, 
dík čemuž je lze označit za jakési solitérní urbánní „ostrovy.“ 
Této urbanistické roztříštěnosti si byli zjevně vědomi autoři 
meziválečných regulačních plánů, kteří se území pokusili co 
nejvíce provázat a sjednotit. Urbanistické plány nových čtvrtí 
a veřejných budov se však nerealizovaly a jediným dědictvím 
meziválečného urbanismu je přeložení trasy hlavní třídy, která 
opustila klikatý průběh koryty potoka a byla paralelně vytyčena 
v přímé linii. Na rozdíl od jiných podobných meziválečných tříd 
(Evropská, Bělohorská / Patočkova) však nebyla nová Plzeňská 
obestavěna městskou strukturou, což bohužel vedlo ve druhé 
polovině k posílení jejího tranzitního a neměstského charakteru.

Poválečný osud údolí je ovlivněn výstavbou nemocnice, 
na níž navázal i nový dopravní koncept s mimoúrovňovým 
křížením v předpolí historické vesnice Motol. Tyto i další 
zásahy bohužel dále posílili fragmentizaci území, která zde byl 
historicky přítomna a která je – vedle dálničního charakteru 
hlavní třídy - patrně největším urbanistickým problémem 
údolí i v současnosti. Mezi silné urbanistické stránky údolí, 
na něž lze v budoucnosti navazovat, naopak patří působivý 
krajinný charakter, který nebyl zásahy 20. století výrazněji 
dotčen, existence historické trasy, která je paralelní alternativou 
hlavní městské třídy a vytváří pozoruhodný urbánní mikrosvět 
a v neposlední množství velmi kvalitních staveb a souborů z 19. 
a 20. století, které krajinnou kompozici dotvářejí a umocňují.
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v kontextu města
Zkoumané území je součástí městské 
části Prahy 5. Rozkládá se na 
levém břehu Vltavy v severní části 
jednoho z 10 největších městských 
obvodů. Motolskému údolí dominuje 
západovýchodní osa ulice Plzeňská, 
která má historický význam pro celou 
Prahu.  

Společně s podobně umístěnými oblastmi 
se nachází v prstenci Prahy, kde by se 
měla rozvíjet výstavba. Motolské údolí je 
v této části nejméně osídlenou čtvrtí, 
z čehož pramení většina problémů, 
které území nyní má. Zároveň působí 
jako neelegantní pomlka ve struktuře 
města. 

Řešení ale nemusí nutně znamenat 
zastavění Plzeňské ulice po celé její délce. 
Hlavní úlohou této oblasti je najít vhodný 
poměr zahuštění místa s maximálně 
citlivým přístupem k přírodním prvkům 
údolí a docílit jak harmonie zástavby 
a krajiny, tak podporu Plzeňské jako 
pokračující městské třídy.

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

imploze zástavby

Prosek 103 ob/ha

Háje 98 ob/ha

Kobylisy 85 ob/ha

Barrandov 61 ob/ha

Chodov 72 ob/ha

Sídliště Řepy 76 ob/ha

Stodůlky 63 ob/ha

Motol 11 ob/ha
Košíře 46 ob/ha

Smíchov 48 ob/ha

Břevnov 47 ob/ha

Dejvice 32 ob/ha
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morfologie
Mapa zobrazuje řešené území z hlediska 
tvarování terénu. Je jím část údolí Motol-
ského 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 odlesňovaly 
a oblast se začala zemědělsky využívat. 
Kolem plzeňské cesty se zakládaly přede-
vším zemědělské usedlosti. Souvislejší 
porosty stromů s původním terénem se 
pravděpodobně nacházely pouze na nej-
méně přístupných strmých svazích údolí. 
Většina ostatních pozemků byla upravena 
a byly tu zakládány vinice, sady, pole 
a zahrady. V druhé polovině devatenácté-
ho a na začátku dvacátého století se v ná-
vaznosti na rozrůstající 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 zaříz-
nutého mezi svahy, s porosty dřevin, by 
měl zůstat zachován.

Motolské rybníky
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Občanská vybavenost je nezbytným předpo-
kladem pro oživení veřejného prostoru a rozvoj 
sociální infrastruktury města. Oblast okolo 
Kotlářky využívá služeb v oblasti Kavalírky. 
Kavalírka je spádovou lokalitou pro celé Košíře 
a Cibulku a v některých ohledech i pro Poštov-
ku, Homolku a Motol. Identifikovali jsme jedná-
ní, které lokalitu Poštovka přiřazuje k Motolu 
a Homolce, stejně jako ke Kotlářce a Kavalírce.
Tato nejistota ilustruje skutečnost, že ve třech 
posledně zmiňovaných oblastech prakticky 
absentuje jakákoli občanská vybavenost. 
Kulturní vyžití rovněž není dostačující, což je 
částečně nahrazováno sportovními a volnoča-
sovými aktivitami v prostředí okolních přírod-
ních prostranství. 

Jediným a posledním komplexním centrem 
v tomto smyslu byla tzv. budova „U Modré 
hrušky“, která byla původně vystavěna jako 
centrum služeb pro sídliště Homolka. Tato 
budova byla v devadesátých letech stržena 
a nahrazena stavbou, která původní rozsah 
služeb občanské vybavenosti nenahradila. 
Občané tehdy přišli o pobočku České pošty, ale 
i další služby a pobočky důležitých institucí, 
jako je například Městská knihovna. Současný 
stav prostranství „U Modré hrušky“ některým 
obyvatelům vyhovuje a považují jej za funkční 
veřejný prostor. V letních měsících je místo 
velmi hojně navštěvované.

Někteří místní obyvatelé wzánik občanské vyba-
venosti spojují s rozvojem nákupních center na 
okraji města, která jsou pro obyvatele Motol-
ského údolí dobře dostupná. 

(více viz Motolské údolí - Výstupy ze zapojení veřej-
nosti, 2016)
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Mapa zobrazuje řešené území z hlediska 
prostupnosti území. Oblasti dominuje 
východozápadní linka Plzeňské ulice, 
která funguje jako výpadovka z centra 
ven z města nebo do vzdálenějších 
pražských čtvrtí. V západní části křižuje 
Plzeňskou mimoúrovňově silnice Bucha-
rova. Z mapy je na první pohled partný 
nepoměr silniční sítě mezi východní částí 
(I. etapa řešení Motolského údolí) a nyní 
zkoumané části západní. 

Zaměříme-li se  na pěší prostupnost úze-
mím, zjistíme, že se nachází žalostném 
stavu. V porovnání s dobře fungujícími 
Lesy Cibulka, jsou ostatní zelené plochy  
protkány sítí pěších cest nedostatečně 
a nekoncepčně. Vetšina kopců jsou 
neprostupná úplně nebo po spontáně 
vyšlapaných cestách místních uživa-
telů. Cesty, které končí v křoví nejsou 
v této oblasti výjimkou. 

Pokud pomineme špatný stav ales-
poň částečně existujících cest, další 
a významější překážka v prostupnosti 
tohoto území je množství areálových 
struktur, které procházení nedovolují 
nebo neumožňují. Typickými areály jsou 
například opocené chrtí závodiště, areály 
u Kotlářky nebo areály nemocnic. 

Prostupnost nemocnicí Motol a zlepšení 
orientace pro ne-pacienty, kteří hledají 
vstup do metra A, je zásadním pod-
nětem k řešení mimo určenou oblast 
k řešení.  
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kompozice
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dominanty

významné krajinné hrany

terénní zářezy

vyhlídková místa

náměstí

nemovité kulturní památky

 výrazná horizontála

 výrazný předěl

  usedlost Cibulka

 terénní hrana úpatí Hliníku

 výrazná vertikála - komín

terénní hrana úpatí

 usedlost Kotlářka

 přírodní vyhlídka
 přírodní vyhlídka Skalka

 usedlost Skalka

 výrazná vertikála - věž kostela

 vertikála panelového domu

 rozhledna

přirozený výhled

Mezi hlavní kompoziční osy patří ne-
pohybně dopravní osa Plzeňské ulice, 
která je zároveň jedinou kontinuální linií 
v území. Na západě pak tuto linku přetne 
ulice Bucharova. Neméně významné jsou 
všudypřítomné zelené svahy, které sice 
nejsou v tak intenzivním rozestavěním 
jako ve východní části Plzeňské ulice, 
přesto je jejich existence neodmyslitená. 
Se svahy také souvisí několik obnaže-
ných skalnatých hran, které jsou pro 
tuto lokalitu typické. Tyto hrany většinou 
poskytují široké výhledy. Neviditelnými 
dominantami jsou historické objekty bý-
valých viničních usedlostí, které jsou až 
na pár vyjímek v politováníhodném stavu. 
Mezi významné vertikály patří věž kostela 
sv. Jana Nepomuckého na východě a vež 
v areálu nemocnice Motol. Významnou 
horizontálu pak tvoří samotný areál ne-
mocnic. Z hlediska utváření prostředí je 
velmi důležitá linka Motolského potoka 
i s korálky vodních ploch, které na sebe 
váže.
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výstupy ze zapojení veřejnosti

Témata výzkumné zprávy z participativních setkání potvrzují velkou 
většinu předpokladů popsaných ve zprávě z terénního průzkumu. 

1 MOTOLSKÉ ÚDOLÍ JAKO NE-MĚSTO
Kvality Motolského údolí hodnotí většina disktujících ve smyslu 
„nepřijdeme si tady jako ve městě“. „Neměstskost“ představuje pro 
místní obyvatele výchozí narativ, příběh, který je v diskusích rozvíjen 
na konkrétních tématech. Tato propojená témata byla předmětem 
dalších tří oddílů zprávy. Hlavními ne-městskými kvalitami území je 
pro obyvatele zdejší všudypřítomná a často nepříliš kultivovaná zeleň. 
Klidnost oblasti je způsobena spojením četnosti přírodních ploch 
a absence sítě prvků občanské vybavenosti a sociální infrastruktury. 
Plzeňská ulice je zelení poměrně dobře izolována a představuje perma-
nentní tok dopravy. Mimo dopravního propojení s městem i periferií 
vstupuje do života lokality spíše negativními dopady, jako je vytváření 
příčné bariéry, znečištění a hluk.   
 
 
2 ZELEŇ, MOTOLSKÉ RYBNÍKY A AKTIVITY V PŘÍRODNÍM PRO-
STŘEDÍ 
Ne-městský charakter oblasti je ilustrován na příkladech užívání místní 
zeleně, vodních prvků a dalších přírodních oblasti. Přírodní prostran-
ství Motolského údolí jsou hodnocena jako hlavní a propojující kvalita 
území. Místní příroda je tím, na čem obyvatelé definují všeobecnou 
identitu oblasti (nejenom tu lokální, podle čtvrtí). S tímto faktem by 
měli do budoucna pracovat jak urbanisté, tak zaměstnanci městské 
části i magistrátu:   

 + Téma je neodlučitelně svázáno s volnočasovými a sportovními 
aktivitami.

 + Charakter zelených prostranství se váže rovněž k otázkám pro-
stupnosti.

 + Prostupnost a údržba by podle obyvatel mohla přinést vyšší sro-
zumitelnost a průhlednost veřejné zeleně a tím i zvýšení pocitu 
bezpečí

3 HISTORIE, KOMUNITY, SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A OB-
ČANSKÁ VYBAVENOST 

Téma zeleně jako pozitivní kvality celé oblasti je často korigováno 
nostalgickými diskusemi týkajícími se historie, komunitního živo-
ta, sociální infrastruktury a občanské vybavenosti. Společenská 
témata jsou oproti zeleni vázána více lokálně. Ráz společenského 
života a sociální vývoj Motolského údolí je obyvateli převážně 
hodnocen jako proces vedoucí ke zvyšující se neosobnosti. Oby-
vatelé z oblastí Poštovky, Homolky a Motola hodnotí současný 
rozvoj života v lokalitě jako nedostatečný a často jej porovnávají 
s minulým stavem, před zánikem center občanské vybavenosti 
a společenského života v lokalitě. Historické ukotvení vztahu 
k oblasti je velmi důležitý faktor pro formování současného 
vztahu k místu jako domovu:

 + Historické vzpomínky tematizují vzájemnost obyvatel.

 + Absence kvalitních kulturních středisek a prvků občanské 
vybavenosti v oblasti Motola a Homolky je považována za jeden 
z faktorů úpadku. + Úpadek sítě sociální infrastruktury a občanské vybavenosti je 
spojován rovněž s dostupností občanské vybaveností v centru 
města nebo najeho okraji. + Absence těchto služeb však paradoxně prohlubuje a posiluje 
„ne-městskost“ prostoru.  Slovy diskutujících, „je zde klid“. 

4 LOKÁLNÍ DOPRAVA - BARIERY, PROSTUPNOST 

 + Poslední téma – doprava – je nedílnou součástí každodennosti 
lokality. I přes to stojí poněkud stranou předchozích témat. Pl-
zeňská třída je popisována jako důležitý, společný a obousměrný 
dopravní koridor. Pro obyvatele znamená především pohodlné 
spojení s centrem. Motolské údolí má z hlediska dopravy tři 
základní témata:  + Plzeňská ulice představuje dopravní „tok“, který je oboustranně 
plynoucí paralelou k Motolskému potoku – občané skrze proudící 
dopravu vnímají vztah Motolského údolí k celku města.  + Plzeňská ulice vytváří příčnou bariéru, která zabraňuje jednodu-
chému přesunu z jedné strany údolí na druhou.  + „Vnitřní“ situace v dopravě v okolí Plzeňské ulice – městské 
hromadná doprava a její další vazby, parkování, přecházení ulic, 
cyklistická doprava apod.



Obecně řečeno, Motolské údolí je dynamicky strukturovanou sítí procesů, 
vztahů a vazeb mezi dopravní infrastrukturou, přírodním prostředím i sociál-
ním životem a jeho zázemím. 

Identifikovaná témata jsme zahrnuli do schématu, jež tuto provázanost 
a neoddělitelnost zvýrazňuje, neboť považujeme za nezbytné, aby se o oblasti 
během případných dalších plánovacích aktivit přemýšlelo jako o diverzním 
celku. 

Rozmanitost a bohatost Motolského údolí je hlavní hodnotou, kterou je 
třeba do budoucna ctít a podpořit.

Motolské údolí - výstupy ze zapojení veřejnosti, Anthropictures
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revitalizace lokality

 + obnovit povědomí o historii 
 + vytvořit liniový park údolím 
 + prověřit možnosti nové zástavby
 + lokalizovat centrum a doplnit občanskou 

vybavenost
 + zkultivovat Plzeňskou
 + podporovat obsluhu území
 + udržovat prostředí
 + informovat a propagovat (vytvořit 

„značku“ „Motolské údolí“)
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Historie

Parky – funkce

Vybavenost

Těžiště

Osa
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problémová mapa
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1| dopravní bariéra Plzeňské ulice

2| přírodní bariéry náletových dřevin 
s neprostupnými a nepřehlednými 
podrosty

3| neprostupné areály

4| neidentifikovatelné vstupy do svahů

5| zastavěný průchod

6| chátrající usedlosti

7| neukotvený profil ulice, těžkodefinova-
telný prostor mezi silnicí a domy

8| nevhodná architektura / neměstotvor-
né funkce

9| zanedbané zbytkové plochy

10| rozpínající se zástavba na úkor 
hřbitova
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HLAVNÍ TÉMATA ÚZEMÍ

krajina, ne-město, lidé, doprava, vizuální kvality
2.1

Tato kapitola obsahuje shrnutí nejzá-
sadnějších témat Motolského údolí. 
Tyto okruhy vzešly z kombinace odbor-
né analýzy a participativního šetření 
(dotazování místních občanů), které 
probíhalo před zahájením projektu. Ve 
většině případů se jedná o témata, kte-
rá působí převážně negativně. Je ale 
potřeba říci, že ty největší problémy 
v sobě do budoucna skýtají neočeká-
vaný potenciál.



KRAJINA neudržovanost, neprostupnost, velké celky 

1 spojka z Plzeňské k Homolce - jediná 
vyšlapaná cesta na tramvaj
2 výhled ze Skalky - hůře dostupná 
přírodní výhlídka
3 areál Golfu - celek průchozí ulicí 
4 Motolské rybníky - neudržované okolí  je 
v kontrastu s volnou vodní plochou
5 Síldiště Poštovka - prorůstání zelených 
a asfaltových ploch
6 brány Skalky - ruiny zanedbané usedlosti

• Zelené plochy jsou v lokalitě neudržované a jsou často 
vnímány jako nebezpečné. 

• U frekventovanějších spojek často chybí veřejné osvětlení

• Nedostatkem přírodních prostranství je ale i absence prostoru 
pro organizované volnočasové aktivity

• S velkým množstvím zelených ploch souvisí i potřeba zázemí 
např. pro rekreační cyklistiku nebo možnost občerstvení

•  Pěšiny i cesty a jsou v mnoha případech neudržované 
a zmizely i turistické trasy

• Negativně také působí špatná orientace v síti cest v lesích 
a kopcích

• Vstupy do jednotlivých prostranství jsou většinou nenápadné 
a nedostatečné - jen zkušený uživatel ví, jak místa rekreace 
navštívit a kudy se k nim dostat

• Neudržovanost odkrytého koryta potoka je překážkou pro 
docenění tohoto režimu průtoku

• Problémem je také absence parkovacích míst u přírodních 
cílů

• Velké možství reziduálních ploch zhoršuje možnost kvalitní 
péče o hodnotnější přírodní oblsti

• Hlavní kvalita zdejšího života je 
vysoká koncentrace přírodních ploch

• Pohlcuje hluk i prach z Plzeňské

• Dalším potenciálem je i rozmanitost 
zelených ploch

• Obrovskou výhodou oblasti je 
extistence Motolského potoka 
a Motolských rybníků

• Nová retenční nádrž pod Cibulkou 
nabízí možnost rozvoje okolí

+ -
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NE-MĚSTO ztráta struktury, velké zelené celky, chybějící infrastruktura

• Perifernímu vnímání lokality napomáhají areálové struktury 
v území.

• Toto území - doslova nikoho - je dlouhou pomlkou mezi 
dvěma městy (Košíři a Řepy). Připomíná konec města, 
zdánlivý únik, který se neodehrává na okraji města, ale 
o několik kilometrů dříve. 

• Celkově je tento zelený polštář tak velký, že navozuje pocit 
neukotvenosti v městské struktuře a narušuje základní 
přehled o městě

• Velké krajinné celky jsou špatně prostupné a hůře 
využívatelné

• Území nevykazuje žádný větší rozvoj

• Usedlosti, které se v území nachází jsou často v žalostném 
stavu a čekající na celkovou rekonstrukci. Zároveň jsou tato 
místa velkým potenciálem

• Místo nabízí klidné bydlení 
s výhledem na zelené svahy 
a v dojezdové vzdálenosti 
dostupné žádané městské vyžítí

• Zajímavé kulturní nemovité 
památky v podobě viničních 
usedlostí, které jsou tomuto 
území vlastní

• Prvorepubliková urbanisticky 
ucelená vilová čtvrť 

+ -

1 ulice golfem - velký areál 
2 sídliště Poštovka - nevzhledné 
a zanedbané předpolí obytných domů
3 usedlost Skalka - těžko prostupné území 
s velkým potenciálem

5 vyhlídka - jasně viditelné hranice mezi 
zdánlivým koncem města

4 cedule u Kotlářky - morálně zastaralý 
navigační systém z paralelní ulice 
k  Plzeňské, cesta vede k benzinové stanici

2

3

4

5

1

48 | 



4

5

2

3

1

| 49



LIDÉ malá hustota, chybějící služby, komunitní život

1 usedlost Cibulka - opuštěná usedlost, 
potenciál kulturního místa
2 vyhlídka Skalka - opuštěné místo 
s nádherným výhledem
3 zahrádkářská kolonie - uzavřený areál 
zahrádek 
4 rezidence Císařka - oplocený areál, kde 
není nerezident vítán 
5 nová nádrž - rekreační místo bez 
občanské vybavenosti

• Velmi malá hustota obyvatel negeneruje dostatečné množství 
sociální infrastruktury a občanské vybavenosti

• Nedostatek současného komunitního života nepřímo ovlivňuje 
i dopravu v území častými výpady do města - ať už na východ 
nebo na západ

• Absence viditelného vývoje území působí na obyvatele 
negativně a vytváří pocit skepce a apatičnosti

• Postupné vytrácení občanských služeb podporuje závislost na 
vzálených cetrech a podporuje dopravu z místa pryč a zpět

• V oblasti chybí centum i základní služby (restaurace, 
sportoviště, potraviny, kultura, pošta)

• Pozvolný úpadek Sokolovny je považován za nepěknou 
vizitku správy města. Lidé mají pocit opomenutí, což může do 
budoucna znamenat zhoršení možnosti jednání

• Silná vazba lidí k místu a pocit 
sounáležitosti

• Přetrvává zde silné povědomí 
o lokální kulturní a společenské 
tradici

• Demografický mix je různorodý 

+ -

1

1

5

3

4

2
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DOPRAVA dostupnost, prostupnost, lokální doprava 

• Území je výpadovkou a její současný charakter tento fakt jen 
umocňuje

• Nadměrná frekvence dopravy a vysoká průjezdná rychlost 
automobilů způsobuje zvýšenou hladinu hluku prašnosti 
a smogu a znepříjemňuje tím jakýkoli pobyt v území.

• Odkrytý svršek tramvajového tělesa zdůrazňuje charakter 
výpadovky a znemožňuje pohyb sanitek v případě kolon

• Špatnými přestupy tramvaj - autobus je znepříjemňován 
pohyb chodců

• Horší cesta na metro přes složitý areál nemocnice bez 
dostatečného značení oslabuje tento druh dopravy

• Plzeňská je bariérou v území, která je obtížně překonávána - 
nepomáhá tomu ani rozmístění přechodu

• Nedostatečná kapacita parkování pro návštěvníky nemocnic 
zapříčiňuje odstavování vozů v těsné blízkosti areálů

• Neudržované pěší cesty vedou k celkové horší prostupnosti 
území

• Špatné napojení sídlišť v severní části na tramvaj

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

• Údolí je velmi kvalitně 
obslouženo městskou 
hromadnou dopravou.

+ -

1 pěší cesty na Skalce - téměř jediná 
cesta rozlehlou oblastí
2 přechod u Kotlářky - přecházení 
kolejiště spíše vlaku než tramvaje
3 koleje za Kavalírky - od Buďánek má 
tramvaj příměstský charakter kolejiště
4 chodník  - minimální prostor pro chodce 
s vloženými překážkami
5 křižovatka Kotlářka  - rozlehlý profil 
s dominujícím dopravním využitím
6 Plzeňská  - rozlehlý profil nepřátelský 
pro chodce

1

2 3456
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NÁVRH

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





KONCEPT

3.1



stav &
KRAJINA neudržovanost, neprostupnost, velké celky 

koupaliště Motol

lesy Cibulka

golfové hřiště

Kalvárie

Hliník

Skalka

Císařka

Vidoule

Všudypřítomnost zelených ploch využitelných k rekreaci je pouze zdánlivá. Louky, lesy 
a kopce mají existenciální význam, ale jsou těžko dostupné a špatně prostupné. Chybějící 
cestní síť nahrazují vyšlapané stezky, ale vstupy do celků občas neznají ani místní. Není 
výjimkou, že cesty nečekaně končí houštím nebo srázem. Po obvodu zelených celků se 
hromadí náletové dřeviny s hustým, neprůhledným podrostem, který způsobuje pocit 
nedůvěry, nebezpečí a nepřehlednosti. Přitom mají všechny kopce, louky i lesy svá 
kouzla, která je třeba podporovat a na jejich kvality upozorňovat.
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& návrh

koupaliště Motol

lesy Cibulka

golfové hřiště

Kalvárie

Hliník

Skalka

Císařka

Vidoule

zlepšení prostupnosti Motolkou

Plzeňská se stromořadím

zpřístupnění zahrádkářské kolonie

obnovení významu krajinářského parku 
Cibulka v kontextu Motolského údolí

nová cesta podél kolejí napojení na Kalvárii - 
zokruhování přes Motolské rybníky

zprostupnění Skalky

kontinuální tok krajiny - 
přesmyk pod Plzeňskou

V našem návrhu neprostupné oblasti zpřístupňujeme a obnovujeme nebo potvrzujeme 
cestní síť, kterou necháváme povětšinou v přírodním charakteru. Lesy na Cibulce 
považujeme za krajinářsky stabilizované, kopec Skalka a Kotlářka je nově protkán měkkými 
cestami s architektonickými cíli.  V oblasti kolem Motolských rybníků, kterou nazýváme 
Motolkou (Motolskou Ladronkou), podporujeme přítomnost vodních prvků jakožto hlavní 
přednost tohoto prostoru. V Motolce navrhujeme dva nové rybníky a vedeme vycházkovou 
trasu podél potoka až k novému Kotlářskému náměstí. Tam roli průvodce přebírají úpatí 
svahů, které návštěvníka dovedou přes novou lávku nad městským okruhem až na Pražský 

hrad. Dále otevíráme zahrádkářskou kolonii pro edukativní účely a tamní kopec Hliník 
využíváme ke sportovnímu vyžití.   

Nevěnujeme se jen lokální síti, ale skrze zelené cesty navazujeme například na severní 
Ladronku nebo jižní Vidouli. Vizuální kontakt s krajinou podporujeme i kolem Plzeňské ulice, 
která je navržena jako alejová. Přidaná třetí řada stromů vždy přeskakuje z jihu  na sever 
tak, aby byl tok krajiny kontinuální. 



stav &
LIDÉ malá hustota, chybějící služby, komunitní život

městoměsto

město

město

?

S nejasným postavením oblasti v rámci města jde ruku v ruce i vnímání místa současnými 
obyvateli. Místo má velmi silnou historickou pamět a starousedlíci cítí jistou sounáležitost 
s okolím. Bohužel se tato pamět pomalu vytrácí s postupnou probíhající výměnou 
demografické struktury.  S malým počtem obyvatel klesá schopnost města udržet 
potřebnou občanskou vybavenost, a tak lidé, kteří s místem již nejsou plně spjati hledají 
vyžítí jinde a z místa odcházejí. Krátkodobou rekreaci zastupuje například Ladronka, za 
kulturou či nákupy jezdí lidé buď na Zličín nebo do centra. V místě chybí i základní služby 
a komunitní život nabízí pouze Rodinné centrum Poštovka. 
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protažení města

To vše by se mohlo změnit v případě, že by se podařilo protáhnout město dál na západ. 
S novými obyvateli by přišly nové investice do veřejné infrastruktury i občanské 
vybavenosti. Území by bylo využíváno více lidmi  a přirozeně by se tím zvýšil tlak na 
proměnu zanedbaných částí oblasti. Více uživatelů by také znamenalo zvýšení pocitu bezpečí 
v odlehlejších částech čtvrti. V souvislosti se zahuštěním jsou navržena nová sportoviště 
i občanská vybavenost v rámci parterů nových budov zvláště na důležitých veřejných  
prostranstvích, doplňkově pak  při hlavní ulici.



stav &
NE-MĚSTO ztráta struktury, velké zelené celky, chybějící infrastruktura

periferní struktura chátrající 
usedlost Skalka

neprostupný areál

rozlehlý uliční profil

ztracená uliční čára chátrající usedlost Cibulka

dublování pojízdných ploch

Od Kavalírky síla města pomalu slábne a u Koltářské smyčky se vytratí úplně. Zbyde 
předměstská rozpadlá struktura, benzínky a odhalený povrch tramvaje. Velké areály 
i rozlehlé uliční profily podporují celkové periferní působení oblasti nepatřičné lidskému 
měřítku. Když už se smíříme s koncem města, překvapí nás hustá zástavba Řep. Příčné 
spojky nejsou osvětlené a celkový dojem bychom čekali spíše od vzdálenějších okrajů 
Prahy. Tato pomlka ve struktuře města je nejen velmi neekonomická a náročná na údržbu, 
ale z pohledu lidského vnímání města jako celku také velmi matoucí. Jsme ještě ve městě, 
nebo už ne? 
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obnova usedlosti Skalkanové bloky zpevňující hranu ulice místo 
neprostupných průmyslových areálů

nová struktura

nová struktura
tok městské krajiny

jasná hrana Plzeňská = zelený bulvár

Plzeňskou ulice zpevňujeme hranou domů vždy alespoň na jedné straně. Druhá strana ji 
vždy odpovídá dvouřadou alejí, čímž si zachovává svůj ryze zelený charakter a je natolik 
silná (ale městská), že dokáže udržet uliční profil v definovaném prostoru. 

Navrhujeme obnovovat historické usedlosti s nejvyšší péčí a vytvořit z nich cílové body 
v   krajině. 

Průmyslovou strukturu u Koltářky přetváříme do obytných bloků a rodinných domů. 

Zástavba se od tramvajové smyčky pozvolna rozpadá z kompaktních bloků na polouzavřené 
soubory s otevřenými vnitrobloky do svahů na odvrácené straně Plzeňské. Čelem se bloky 
staví k rušné ulici a zády do klidných polosoukromých zahrad. 

Severní řady kolem Plzeňské ulice jsou rytmicky tvarovány do bodových hmot rostoucích ze 
společného podnoží. 

Tok krajiny doplňují veřejná prostranství různé hierarchie a různého využití. Zástavba je 
navrhována s důrazem na existenci charakteristického krajiného rázu údolí.



stav &
DOPRAVA dostupnost, prostupnost, lokální doprava 

xx

x

x

horší prostupnost kopce

přírodní bariéry

v případě kolon nemájí sanitky 
možnost vjet na kolejeotevřený svršek tramvaje

špatné 
přestupní vazby

Bezkonkurenčí význam má v oblasti západovýchodní osa Plzeňské ulice. Na severu ji 
sekunduje ulice Zahradníčkova. Plzeňská je dnes vnímána jako výpadovka z Prahy, a tak 
se k ní také přistupuje. Je nezbytou bariérou, na kterou si místní až příliš zvykli a nemají 
důvod ji překonávat a ani přemýšlet o její proměně. Povrch tramvajového tělesa je v celé 
délce odkrytý a jen přispívá k meziměstskému charakteru území. Palčivějším problémem  
je pro obyvatele spíše lokální prostupnost údolím. Kopce jsou těžko dosažitelné na kole 
i pěšky a vstupy do zelených mas jsou špatně identifikovatelné. Celkové prostupnosti 
územím jsou překážkou i velké oplocené areály a přírodní bariéry.
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xx

x

x

zpřehlednění přestupu

změna profilu a charakteru ulice zlepšení pěší prostupnost

podpora příčných vazeb

pojížděný tramvajový pás 
pro vozidla integrovaného 
záchraného systému
až na křižovatku, kde mohou 
pokračovat ulicí Pod Kotlářkou 
přímo k nemocnicím

Celkové zlepšení situace závisí na úplné změně charakteru Plzeňské ulice. Tu navrhujeme 
jako zelený bulvár se všemi jeho náležitostmi. Po celé délce ulice navrhujeme trojřadou alej 
- Plzeňská tak nebude bariérou, ale zipem sešívající kopce a údolí. Povrch travmajového 
tělesa se od Kavalírky zpevňuje tak, aby po něm mohla jet vozidla MHD i integrovaného 
záchranného systému. U Kotlářky, kdy autobus i sanitky odbočují na severní cestu kolem 
nemocnic, se povrch tramvaje zatravňuje. Do profilu Plzeňské navrhujeme pruh pro cyklisty 

i podélná stání, která se střídaní s nástupními ostrůvky a odbočovacími pruhy. Propojováním 
kolmých ulic podporujeme příčné vazby. Zlepšujeme také prostupnost svahů a kopců, kde 
vymezujeme nové cesty a potvrzujeme stávající, ale zanedbanou cestní síť. 

Na západě území zlepšujeme přestup autobus - tramvaj, kde obnovujeme vizuální spojení 
přestupových bodů. Na Kotlářce se pak přestupuje z jediné společné zastávky.



návrh rešerše řešení

VIZUÁLNÍ KVALITY nepořádek v ulicích, reklamní smog, dálniční návěstidla

Prvním krokem proměny údolí je jeho kvalitní a pravidelná údrž-
ba. 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 úpravy zpříjemní 
měřítko města a navíc pomohou zlepšení klima ulice. 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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PROMĚNA ULICE

4,3 7,4 8,0 7,4 3,0

4,3 22,8 3,0

30,1

reklama

3,6 2,0 2,0 1,8 3,3 9,0 3,3 1,8 2,0 2,0 5,0 2,0

5,6 23,0 9,0

37,6

čerpací stanice

samostatné 
trakční sloupy
v průchozím 
profilu

velké zpevněné plochy
reklamní smog
billboardy, poutače

izolační zeleňodkrytý svršek 
tramvajového pásu

lampy a sloupy
v průchozím profilu

stav Plzeňské &
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4,3 7,4 8,0 7,4 3,0

4,3 22,8 3,0

30,1

reklama

3,6 2,0 2,0 1,8 3,3 9,0 3,3 1,8 2,0 2,0 5,0 2,0

5,6 23,0 9,0

37,6

parter

lampy v chodníkovém 
pásu tam, aby nepřekáželi 
chodcům, maximální 
sdružování sloupů

alej zatravněné koleje

vedení uprostřed 
tramvajového pásu
uvolnění prostoru 
pro chodce

promenáda mezi 
stromy

hrana domů
definující profil ulice

& návrh Plzeňské aleje





ARCHITEKTURA A URBANISMUS

struktura území, regulace části, občanská vybavenost
3.2

Následující kapitola vrstevnatě zkoumá území, 
identifikuje lokální problémy a navrhuje řeše-
ní. Začínáme od stopy současného města, kde 
kreslíme stavební bloky, dále navazujeme třetím 
rozměrem města, kde určujeme maximální počet 
pater. Vybranou část území pak na základě dvou 
předchozích definic regulujeme. V území určuje-
me několik klíčových prostranství, které by měly 
fungovat jako aktivní body v území.





STRUKTURA



urbánní struktura
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 
urbánního bloku - oblast u Kavalírky. Dále bloky moder-
nistické struktury, kde se blok zpravidla rovná stavbě 
(02). Bloky, které jsou vymezeny ulicemi, ale nejsou 
zastavěné, jsou zelené plochy parků, zahrad či lesů 
(03). V našem návrhu některé bloky znovu definujeme, 
měníme urbánní strukturu, doplňujeme nebo měníme 
charakter s cílem podpořit živou a fungující ulici, zejmé-
na v její západní části

Metropolitní plán ver. 3.3: 
(výňatek z krycího listu pro vybrané lokality)

cílový charakter lokality, základní požadavky
Lokalita Motol je vymezena jako lokalita s heterogen-
ní strukturou. Cílem navržených regulativů je určení 
prostorového uspořádání, vytvoření různorodého 
města s dostatečnou občanskou vybaveností, zajištění 
prostupné sítě veřejných prostranství a její propojení 
s parkem Motolské rybníky, posílení propojenosti se 
sousedními parkovými lokalitami, s  lokalitou Vily Motol 
a posílení čtvrťové třídy Plzeňská. (168/Motol) 
Lokalita Sídliště Poštovka je vymezena jako lokalita 
s modernistickou strukturou. Cílem navržených regu-
lativů je zachování prostorového uspořádání, rozvíjení 
charakteristických prvků, jakými jsou dvě výškové 
úrovně zástavby a park ve volné zástavbě prostupující 
stavebními bloky lokality a rozvíjet napojení veřejného 
prostranství lokality na cestní síť parku Kotlářka. (519/
Sídliště Poštovka)
Lokalita Poštovka je vymezena jako lokalita s hete-
rogenní strukturou. Cílem navržených regulativů je 
zachování prostorového uspořádání, rozvíjení různoro-
dosti, dotvoření těžiště lokality naplněním potenciálu 
transformační plochy podél Plzeňské ulice a rozvíjení 
prostupnosti do parku Kotlářka a lokality Přírodní 
památka Skalka. (169/Poštovka)

stav &

stav

M 1: 9 000

struktura - stávající

urbánní blok stavební blok

krajinný nestavební blok

01 urbánní bloky rozvolněné zástavby, 
typické pro oblast vilové čtvrti Homolka nebo Cibulka

02 urbánní bloky modernistické struktury, 
typické pro sídliště Homolka, Poštovka, Na Císařce

03 krajinný blok, 
například oblast Motolských rybníků, lesy Cibulka

& návrh

návrh

M 1: 9 000

struktura - nová

urbánní blok stavební blok

krajinný nestavební blok74 | 
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návrh

M 1: 9 000

struktura - nová

urbánní blok stavební blok

krajinný nestavební blok



urbánní struktura
Základním tématem pro návrh zástavby je tok 
krajiny, který je pro území v návrhu řídící. Nesou-
vislé krajinné celky propojujeme a pomocí nově 
definovaných bloků je vymezuje, chráníme nebo 
umožňujeme přeskok krajiny na opačnou stranu 
Plzeňské ulice. 

Dominující linkou je dopravní osa, které sekun-
dují bíle vyznačené paralelní obslužné ulice. 
Uspořádání právě tohoto pruhu území kolem 
Plzeňské, je zásadním pro změnu vnímání dosa-
vadního charakteru ulice. 
Navržené bloky vycházejí ze stávající děravé 
urbánní struktury a ze založené cestní sítě. Navr-
hovaný rytmus odpovídá kýženému charakteru 
fungování Plzeňské jako městské ulice, nikoli 
příměstské výpadovky. 

Bloky jsou tvarovány tak, aby umožnili zachovat 
požadavané průhledy. Všechny navržené urbánní 
bloky jsou svým čelem do ulice a jejich stavební 
čára tvoří zpravidla čáru uliční.
V zadní části těchto bloků není nutné blok uza-
vírat domy a je spíše žádoucí nechat sousední 
krajinu do bloku skrze její zadní část proniknout 
až do soukromých „vnitrobloků“ Pozici stavební 
čáry by měla specifikovat podrobnější architekto-
nická studie.

návrh

100 300200 500400

hlavní pěší osa - 
cesta podél potoka

doplňkové pěší trasy

veřejná prostranství

paralelní boční ulice

schema zastavěného území a krajinný zip - návrh

schema zastavěného území - stav
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100 300200 500400

hlavní osa - Plzeňská

hlavní pěší osa - 
cesta ve svazích

příčný rytmus
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výšková struktura

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.

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
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staveb.Každá nová stavba má
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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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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

Výkres výšek území nastavuje pravidla pro 
určování výšky staveb. Každá nová stavba 
má respektovat danou výšku urbánního blo-
ku, do kterého je umístěna. Výšky urbánních 
bloků, jejichž půdorysnou stopu jsme defi-
novali v předchozí kapitole, jsou znázorněny 
červenou barvou. Nejsvětlejší barva označuje 
takové bloky, jejichž většinová skladba domů 
nepřesahuje výšku 6m nad terénem, což od-
povídá zhruba dvoupodlažnímu domu. Tmavší 
blok značí soubor domů s převažující výškou 
řísmy 9 - 12m nad terénem - to jsou většinou 
3 až 4 podlaží domy. Nejtmavší barvou jsou 
označeny bloky od zhruba pěti pater výš, 
tedy domy, které přesahují výšku 12m. 
Území má vcelku velmi nízkou nivelitu budov. 
Ze struktury vyčnívá pouze pár architektonic-
kých dominant a krajinná masa kopců. 
Výšky nově navržených domů respektují stá-
vající výškovou hladinu území, jejíž průběh je 
ověřen v několika následujících řezech. Kolem 
Plzeňské je navržena nová výšková struktura 
tak, aby společně s navazující mi bloky první 
etapy vytvořili plnohodnotnou ulici.

do 9mdo 6mdo 3m do 12m nad 12m

6%6% 36%37% 38%39% 10%9% 9%9%

cca 1 NP

cca 2 NP

cca 3 NP

cca 4 NP

cca 5NP a více
stav &

stav

M 1: 9 000

morfologie - stávající

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok

Skalka

Hliník

Motolský háj

Plzeňská

01 výšková struktura

02 detail výškové hladiny dle MPP

02 Výškový návrh Metropolitního plánu ver. 3.3

& návrh

návrh

M 1: 9 000

morfologie - nové

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok78 | 



& návrh

návrh

M 1: 9 000

morfologie - nové

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok



výšková struktura
návrh
Každému nově definovanému bloku 
z předchozího výkresu o urbánní struk-
tuře, přiřazujeme výšku římsy, ze které je 
možné odvodit počet pater. Takové bloky 
jsou znázorněny plným obrysem. Totéž 
platí i pro bloky, které bylo nutné přede-
finovat. Stávající bloky jsou definované 
pouze plochou s příslušnou barvou a výška 
je počítána z domů náležejících. Pokud je 
v takovém bloku proluka, kterou doporuču-
jeme k zastavění, maximální výška doplně-
ného domu je vždy odvislá od výšky dané 
blokem, nikoli sousedním domem.

morfologie - nové

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok

100 300200 500400

morfologie - stávající

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok

100 300200 500400
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morfologie - nové

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok

100 300200 500400

morfologie - stávající

urbánní blok do 6m výšky, cca 2NP

urbánní blok od 9m do 12m výšky, cca 3-4NP

urbánní blok nad 12m výšky, cca 5NP a více

krajinný nestavební blok

100 300200 500400
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PODÉLNÝ ŘEZ ÚDOLÍM
jih

Cibulky
Vidoule

usedlost Cibulka Čínský pavilonek

lesy na Cibulce
Hliník

odkrytí potoka v náhonu pevná hrana Plzeňské restaurace na hrázi sportoviště 
pod Hliníkem 

nově napuštěná nádrž

řez A řez B
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stanice Praha- Stodůlky

vozovna Motol

sportoviště na Hliníku
Kalvárie Motol

obnovená lanovka

domy na zbytkové 
ploše podporující hranu 
Plzeňské

výletní občerstvéní 
s vyhlídkou

studentský kampus

řez B

řez A řez B
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PODÉLNÝ ŘEZ ÚDOLÍM
sever

nemocnice MotolObora Hvězda

přírodní park Motol

první nový rybník nově krajinářsky 
zpracovaný park Motolka

rybníky Motol

zahradní restaurace 
na břehu rybníky

řez A



druhý nový rybník druhý nový rybník

rozhledna

Sídliště Homolka

nemocnice Na Homolce

usedlost Koltářka

Skalka

kopec Koltářka

Poštovka

plácek u Poštovky nová struktura u Kotlářky

řez B

řez A
řez B
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100 300200 500400

veřejná vybavenost - stávající

náměstí

budovy

veřejná prostranství

existující obchodní parter

zastávka autobusu / tramvaje

ubytovací zařízení

výroba a služby

funkční využití

parky

významná veřejná prostranství

parky

zastávka autobusu / tramvaje

školy, školky

sport

kultura

městské služby

nemocnice a zdravotnictví

obchod

výroba

státní a městské instituce

polyfunkční vybavenost

 hřiště

 sportoviště

 hráz nová vybavenost

nemocnice Motol

kavárna nemocnice na Homolce

Kongresové centrum

Autosalon DAJBYCH

Hřbitov Kotlářka

ZŠ Weberova

Česká lékařská komora

FK Sparta Košíře

Starokošířská hospoda

Hotel

točna Kotlářka

Dabok

LEITZ nástroje

RC Tatra Smíchov

penzion
Kotlářka

Centrum Chameleon
Galerie na schodech

P+R

Čínský pavilon
usedlost Cibulka

usedlost Kotlářka

poustevna

USK Praha
tenis

minigolf

restaurace

universitní
sportovní klub

koupaliště Motol

Pension B&V

MŠ U Křečka

Restaurace Pizzerie

MŠ Sluníčko

Babinec

Sokol

MŠ

EMOTION CARS

Hotel Golf

Golfové hřiště

Paintball Praha
Smíchov

ZŠ Nepomucká

Knihovna

MŠ Slunéčko

MŠ Duha
MŠ Na Cibulce

Spec. ZŠ
Squashpark
Cibulka

kynologické cvičiště

gymnázium
Turbová

Klamovka

Buďánka
Velvyslanectví
Vietnamské
socialistické

republiky

dětské hřiště

dětské hřiště

zámek Motol

Ústřední kontrolní
a zkuš.ústav
zemědělský

Státní zemědělská
a potrav. inspekce

Laboratoř

usedlost Skalka

dětské hřiště

dětské hřiště

 školní areál

zázemí vozovny

 kavárna s  výhledem

 potraviny, hospoda

 zahradní restaurace

rozhledna

bobová dráha

sjezdovka

singletrack z Vidoule

dráha pro odrážedla

malá inline dráha

hry u vody

hřiště

nové rybníky

pobytová louka
aktivní Motolka

atletický
okruh- 500m

volejbal
fotbalové

hřiště

basketpumptrack
Dr. Voják

 dětské hřiště

 lanové hřiště

 dětské hřiště

 sportoviště Hliník

 park Motolka  lezecké centrum

 restaurace na hrázi

oáza u potoka

náměstí Kotlářka

 promenáda u náhonu

Domov pro seniory
s komunitním centrem

občanská vybavenost
návrh
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Hotel Golf
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Paintball Praha
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Squashpark
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Velvyslanectví
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zámek Motol

Ústřední kontrolní
a zkuš.ústav
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Laboratoř

usedlost Skalka

dětské hřiště

dětské hřiště

 školní areál
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 potraviny, hospoda

 zahradní restaurace

rozhledna
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singletrack z Vidoule

dráha pro odrážedla

malá inline dráha

hry u vody
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nové rybníky
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aktivní Motolka

atletický
okruh- 500m

volejbal
fotbalové

hřiště

basketpumptrack
Dr. Voják

 dětské hřiště

 lanové hřiště

 dětské hřiště

 sportoviště Hliník

 park Motolka  lezecké centrum

 restaurace na hrázi

oáza u potoka

náměstí Kotlářka

 promenáda u náhonu

Domov pro seniory
s komunitním centrem



stav oblasti pod Hliníkem



návrh
zima
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REGULACE
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34
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P

15

15

34

34

34

6

15

*

*

8

15

10

10

10

10

15

15

P

P

regulace

vymezení řešeného území

nově vymezené bloky

příklad uspořádání domů

průchody a spojky

pohledy k zachování

stromořadí

architektonicky ztvárněný VP

obchodní parter

nová pěší cesta

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

pěší zóna

uliční čára

pobytové schodiště

sportoviště

hlavní ulice a její šířka15

stávající urbání bloky

vedlejší ulice15

hřiště

lanovka

potok

100 300200 500400100 300200 500400

regulace území

sport pod Hliníkem
několikero hřišť a sportovišť 

koncentrující se kolem kopce Hliník
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regulace

vymezení řešeného území

nově vymezené bloky

příklad uspořádání domů

průchody a spojky

pohledy k zachování

stromořadí

architektonicky ztvárněný VP

obchodní parter

nová pěší cesta

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

park / les / louka / hřbitov

pěší zóna

uliční čára

pobytové schodiště

sportoviště

hlavní ulice a její šířka15

stávající urbání bloky

vedlejší ulice15

hřiště

lanovka

potok

100 300200 500400100 300200 500400

plácek před Poštovkou
zpevnění hrany ulice, přeskok 
dvouřadé aleje z jihu na sever

náměstí Kotlářka
definování nového náměstí 
v místě měnícího se charakteru



stav návrh

&
 • definice nového plácku před Poštovkou 

a posílení tohoto centra
 • propojení zeleným mas
 • otevření potoka za vnitrobloky a cesta podél 

něj až k nádrži
 • třetí řada stromů a rozšíření chodníku
 • potvrzení místa lomu města a městské 

krajiny
 • nová zpevňující struktura na jihu od 

Plzeňské
 • zlepšení pěší prostup

 • pohledová přítomnost dvou protilehlých 
zelených kopců

 • fungující komunitní centrum 
 

 • předměstský charakter zástavby
 • zbytné asfaltové polochy paralelních ulic 

rozšiřující profil Plzeňské
 • zanedbaná budova TS

+

-

regulace vybrané 
lokality
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34

34
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15

15

10

10

15

& návrh

návrh

M 1:2 000

znázorněný řez

nově vymezené bloky

příklad uspořádání domů

obchodní parter

uliční čára

stávající urbání bloky

potok

průchody a spojky

pohledy k zachování

architektonicky ztvárněný VP

veřejný prostor (VP)

krajinářsky ztrárněný VP

nová pěší cesta

park / les / louka / hřbitov

hlavní ulice a její šířka15

vedlejší ulice15

hřiště
pěší zóna

pobytové schodiště



3,3 6,4 1,7 0,9 4,1 7,3 6,7 7,2 2,8 3,5 6,6 4,9 3,8 6,0 1,5

40,6 10,1 4,9 11,2

vozovka tramvajové tělesochodník

Plzeňská Ke Kotlářce

chodníkchodník vozovka vozovka vozovka vozovka

neprostupné území areálu 
bývalého odtahového parkoviště - 
dnes sporadicky využíváno pro P+R

takzvaná izolační zeleň - neprostupný 
a nepřehledná změt náletových dřevin

vjezd do čerpací stanici

vyšlapaná cesta za 
plotem parkoviště

stav - A.1

A.1
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Plzeňská Ke Kotlářce

chodníkchodník vozovka vozovka vozovka vozovka

poutač čerpací stanice zbytkový oddělovací 
trávník

zbytkový oddělovací 
trávník

paralelní obslužná silnice paralelní obslužná silnice 

Obytný dům v heterogení 
struktuře - sídliště Poštovka

budova technické infrastruktury
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6,00 5,15

vozovkavozovka tramvajové tělesochodník chodník vozovka parkoviště chodník chodníkvozovka

dvouřadá alejPlzeňská Ke Kotlářce

alej alej alej

chodník potok

5,50 1,00 2,00 5,00 4,50 1,95

5,50 2,00
alej chodník
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6,00 5,15
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alej alej alej

chodník potok

5,50 1,00 2,00 5,00 4,50 1,95

5,50 2,00
alej chodník

bydlení 5np

bydlení 3np
parking 1pp-2np
(139 míst)

bydlení 4np

bydlení 1,2np
parking 1pp (75 míst)

bydlení 3np
parking 1pp-2np

parking 1pp-3np
(425 míst)

bydlení 5np

vjezd do garáží

střecha garáží jako
komunitní zahrada

cesta při úpatí 

terasa na střeše parkoviště

parkovací dům P+R - záměr 
je upraven tak, aby nový dům 
držel hranu Plzeňské ulice 
a jasně vymezoval uliční prostor, 
parkovací dům je obestavěn 
městskými byty (ve schematu 
růžově)

návrh - A.1

A.1A.2
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stromová alej

přidané parkovací stání

řez A.2. vedený v místě 
nejvyššího bodu

vyhrazený pruh 
pro cyklisty třetí pruh aleje



4,3 7,4 7,0 14,4 1,7 3,3 24,0 5,4 3,2 5,5 5,8 4,7 18,5

254,98254,98

259,80

253,57

34,8 32,7 14,6

tramvajové
těleso

vozovka chodníkvozovka
obdočovací pruh

vjezd do ulice
Zahradníčkova

obslužná komunikace
U Poštovky

vnitřní areálová
cesta

chodníkoplocený areál rozpínací stanicechodník chodník

Plzeňská U Poštovky

stav - B

nájezd do Zahradníčkovi 
ulice a následný specificky 

systém obsluhy území

nová vodní nádrž 

neměstský charakter 
povrchu tramvajového tělesa

B
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4,3 7,4 7,0 14,4 1,7 3,3 24,0 5,4 3,2 5,5 5,8 4,7 18,5

254,98254,98

259,80

253,57

34,8 32,7 14,6

tramvajové
těleso

vozovka chodníkvozovka
obdočovací pruh

vjezd do ulice
Zahradníčkova

obslužná komunikace
U Poštovky

vnitřní areálová
cesta

chodníkoplocený areál rozpínací stanicechodník chodník

Plzeňská U Poštovky

areál komunitního centra 
Poštovka

neprostupný areál staré 
rozpínací stanice



7,8 23,0 5,5 13,0 40,1

253,81 253,81

265,81

257,81 257,93

259,11

274,94

5,8 2,0 7,0 9,0 7,0 5,5 3,0 50,1 19,0

páteřní cesta

chodník

kavárna

vozovka vozovkatramvajové těleso vyhlídková podestachodník veřejný prostor před Centrem Poštovka možné rozšíření klubu
Poštovka

Plzeňská nový dům

Centrum
Poštovka

alej rampa

návrh - B

cesta podél břehu

dvouřadá alej s výhledem na 
vodní hladinu
promenáda s chráněnou 
cyklotrasou údolím

B
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7,8 23,0 5,5 13,0 40,1

253,81 253,81

265,81

257,81 257,93

259,11

274,94

5,8 2,0 7,0 9,0 7,0 5,5 3,0 50,1 19,0

páteřní cesta

chodník

kavárna

vozovka vozovkatramvajové těleso vyhlídková podestachodník veřejný prostor před Centrem Poštovka možné rozšíření klubu
Poštovka

Plzeňská nový dům

Centrum
Poštovka

alej rampa

Plzeňskou drží hrana domů 
s parterem v podnoži 
a bodově umístěnými dvou 
až třípatrovými věžemi

vyzdvižený plac před kulturním centrem 
Poštovka, rozpínací stanice se přesouvá do 
přízemí budovy na východní straně náměstí 
(kpt. 3.4 technická infrastruktura)

konkrétní řešení rozšíření 
komunitního centra
(objemová studie Dům pro seniory 
s komunitním centrem Poštovka, UNIT 
architekti)

možné rozšíření 
fungujícího centra 

a přimknutí jižní fasády 
k novému náměstí





KLÍČOVÁ PROSTRANTVÍ

vymezení klíčových prostranství a příklady architektonického řešení
3.3



klíčová prostranství
Klíčová prostranství jsou důležité 
lokality z hlediska veřejného prostotu. 
Jsou to injektážní body, od kterých 
by se v rámci akupunktury mohlo 
území začít uzdravovat. 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.

100 300200 500400

vymezení řešeného území

domy

řešená prostranství

soukromá vlastnictví

stromořadí

park Motolka
viz  kpt. 3.4 krajina

sportoviště na Hliníku
viz kpt. 3.4 krajina

Motolské rybníky
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vymezení řešeného území

domy

řešená prostranství

soukromá vlastnictví

stromořadí

vstup na skalku

náměstí na Kotlářce

kopec u Kotlářky

podchod Plzeňské

plácek u Poštovky
viz regulace





VSTUP NA SKALKU



VSTUP NA SKALKU

Na místě kdysi nazývaném Na Vejhřevkách bývaly od 14.století vinice Klamperna, Kovářská a 
Stará. Roku 1599 je zakoupila Dorota Skálová a spojené vinice pak byly nazývány Skálovskými. 
Koncem 17.století připadly košířské farnosti.
Hospodářská usedlost tu vznikla až koncem 18.století. Tvořil jí na vysokém návrší samostatně 
stojící patrový obytný dům a tři hospodářské budovy s dvorem na půdorysu U. K usedlosti 
patřila i ohradní zdí a bránou vymezená barokní zahrada ve stylu anglického parku Na konci 
19.století patřila Skalka stejně jako sousední usedlosti lékařské rodině Rennerů.
Obytná budova Skalky nesla znaky svého barokního původu. Fasáda byla členěna červenými 
lisény (svislé ploché výstupky), ale po nevhodných úpravách v r.1963 byly zcela zastřeny. 
Budova stojí dodnes a ještě v nedávných dobách sloužila k bydlení. Dnes je žalostně zpustlá a 
skýtá přístřeší jen bezdomovcům. Zahrada je téměř neprostupně zarostlá, ohradní zeď s bránou 
je zachována jen v torzech.
Mineme-li však zarostlou Skalku po krátké chvíli vyjdeme na pěkné široké louce sloužící kdysi 
jako pastvina a dnes jako místo k rekreaci. Je obklopena lesem a ze skalnatého ostrohu je snad 
nejkrásnější vyhlídka na Košíře. Louka je na kopci zvaném někdy kromě Skalka také lidově 
Jiruš. Podle mapy z r.1650 byl ale označován jako Katovská hora, což napovídá, že zde zřejmě 
bývalo i popraviště.

 http://smichov.blog.cz
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Výstupy participace
Tato část území byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1968, přičemž ochranné pásmo pro přírodní památ-
ku vyhlášeno není. Ochraně ale podléhá lom, jenž je součástí této části území.  Účastníci plánovacích setkání 
se soustředili převážně na diskuse o přístupnosti Skalky. Vícero obyvatel považuje park za odříznutý, to se ale 

odvíjí od místa jejich bydliště. Starousedlíci vzpomínali na období před touto výstavbou, kdy byl jednodušší 
přístup k parku a to přímo z Plzeňské ulice. V minulosti obyvatelé Skalku využívali mimo procházek i k lyžo-
vání.

„Kolem té ruiny je to 
děsivé, někdo tam 
bydlí vy se bojíte jít 
kolem a přitom je na 
tom kopci tak krásná 
vyhlídka,“

žena, cca 40 let, rezidence Císařka



 zarostlý přístup k usedlosti Skalka

zchátralá usedlost

horní sídlištní cestanekoncepčně zastavěný pozemek bránící 
napojení na dolní cestu Skalkou

stav &
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workout hřiště

okružní běžecká stezka - Skalka / Kotlářka

ruiny jako memento 

nová cesta pro pěší a cyklisty na Ladronku

Skalka
obnova objektu a zachování okolních zřícenin

informační panel o historii místa

úprava vstupu - pohodlné schodiště

sad ovocných dřevin s květnatou loukou

nové cesty a stezky lesem

napojení na Košíře

cesta spojující Košíře, Skalku a Kotlářku

vyhlídka - ponechána jako přírodní

kosená louka & návrh



stav návrh

&

 • kultivace okolí usedlosti
 • vedení cesty spojující zelené celky
 • zatraktivnění místa občanskou vybaveností
 • možné využití budovy pro ekologické 

centrum zkoumající litologii i geologii 
jedinečného lomu

 • nový sad ovocných stromů s květnatou 
loukou

 • workoutové hřiště přiléhající k sportovnímu 
centru na Císařce

 • zokruhování cest, nová napojení
 • jasné vstupy
 • využití ruin jako skulptur ( zachování sloupů 

staré brány)
 • vytvoření originálního dětského hřiště 

přírodního typu, s reminiscencí dvora 
usedlosti

 • obnovení pěší cesty spojující Motolské 
údolí s Ladronkou

 • historická usedlost
 • unikátní skalní útvar s jedinečnou geologií
 • široký vyhled na Prahu 

 

 • zarostlé neudržované plochy zeleně
 • špatná příčná prostupnost
 • nepropojené cesty
 • hnízda bezdomovců využívající ruiny 

usedlosti
 • špatné vstupy na cesty
 • vyloučenost lokality

+

-
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usedlost Skalka



stávající stav &
stav



& návrh
návrh
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NÁMĚSTÍ NA KOTLÁŘCE



NÁMĚSTÍ NA KOTLÁŘCE

Smyčka Kotlářka

Místo, kde je dnes zřízena smyčka Kotlářka, začalo slýchat cinkot tramvají od roku 1937, 
když byla v ose zřizované Plzeňské třídy prodloužena tramvajová trať od dosavadní konečné 
Zámečnice k vozovně Motol. Nejprve jen manipulačně od 7. července pro vlaky převážející 
stavební materiál a zaměstnance, následně od 1. prosince i pro cestující. Jak tehdy 
bývalo zvykem, trať byla slavnostně Pražanům předána o pár dní dříve - 27. listopadu, za 
účasti čelních představitelů města. V roce 1951 byl vypracován projekt nové smyčky na 
Kotlářce, která měla nahradit dosavadní jednokolejnou smyčku Zámečnice. V hlavní trati 
na Plzeňské třídě byla navíc navržena třetí kolej pro manipulaci s vlečnými vozy, napojená 
na trať vidlicovitě z obou stran, přičemž provozní byly obě krajní koleje. Tato úprava byla 
zprovozněna stejně jako přilehlá nová jednokolejná smyčka s předjízdnou kolejí, pojížděná 
oproti dnešnímu stavu protisměrně, k 15. prosinci 1952. Smyčka Zámečnice zůstala ještě 
zachována a teprve 2. prosince 1953 byly z tratě vyjmuty výhybky napojující smyčku na trať. 

http://www.prazsketramvaje.cz
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„ Ten potok se mi líbí, 
protože ozvláštňuje cestu 
a třeba v létě, když tam jdu 
se psem, tak vyhledávám 
trasu okolo potoka..“ 

muž, cca 30 let, Homolka



neměstská rozpadlá 
struktura výrobních hal

benzinová pumpa s množstvím 
okolního prostoru vyhrazeným pro 
auta

neprostupný kopec

benzinová pumpa nafukující profil 
ulice do obřích rozměrů

nepohodlné podmínky pro chodce

stav &
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náměstí u Kotlářky

sestup zelené masy skrz tramvajovou smyčku 
a následný přeskok na druhou stranu

hrana nových domů držící 
profil Plzeňské

hrana nových domů držící 
profil Plzeňské

třetí řada stromů  
na severu

třetí řada stromů  
na jihu

cesta podél 
potoka v aleji potok v náhonu 

a prostor otevřený 
do náměstí

& návrh



stav návrh

&
 • jasná definice nového náměstí
 • významové vyzdvižení historické budovy
 • propojení zeleným mas
 • otevření potoka a cesta podél něj až k nádrži
 • třetí řada stromů u náhonu potoka
 • potvrzení místa lomu města a městské 

krajiny
 • nová zpevňující struktura na severu od 

Plzeňské
 • zlepšený přestup tramvaje a autobusů

 • pohledová přítomnost dvou protilehlých 
zelených kopců

 • sestup zeleně ze Skalky přes tramvajovou 
smyčku až k Plzeňské

 • historická budova v ulici Ke Kotlářce 
 

 •  nevhodné funkční využití skrumáže budov
 • předměstský charakter zástavby
 • benzinová čerpací stanice rozšiřující profil 

Plzeňské
 • špatné přestupy na MHD do nemocnic

+

-
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stav

1,8 7,8 4,5 2,7 7,3 6,9 8,4 2,1 7,3 9,1 16,3 8,3 5,8

9,6 4,5 27,5 32,8 14,0

vozovka tramvajové tělesochodník

Plzeňská

vozovkavozovka chodník chodník chodníkvozovkaparkování

čerpací stanice Ke Kotlářce

paralelní ulice sloužící pro 
čerpací stanici s podélným 
parkování a úzkým 
chodníkem

izolační zeleň
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1,8 7,8 4,5 2,7 7,3 6,9 8,4 2,1 7,3 9,1 16,3 8,3 5,8

9,6 4,5 27,5 32,8 14,0

vozovka tramvajové tělesochodník

Plzeňská

vozovkavozovka chodník chodník chodníkvozovkaparkování

čerpací stanice Ke Kotlářce

neukotvený profil ulice se 
roztéká do asfaltových ploch 
před čerpací stanicí

všeobecné horší podmínky 
pro chodce, špatné přestupní 
vazby autobus - tramvaj paralelní ulice podél periferní 

struktury

zbytková zeleň
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návrh

8,5 4,8 3,5 2,0 7,0 9,0 7,0 38,8 6,0 4,0

8,5 4,8 5,5 23,0 48,8

cukrárna

vozovka tramvajové tělesochodník chodník vozovkachodník potok vozovka

Plzeňská náměstí

chodníkalej

dlažba spojující náměstí 
se táhne celým profilem 
Plzeňské až k úpatí kopce

odkrytý potok v tvrdém 
korytě náhonu, pod silnicí 
mizí a ukáže se zas na 
Košířském náměstí

předpolí náměstí
cesta podél potoka se mění 
v důležitý městský prostor 
mezi kopcem a vodou

128 | 



8,5 4,8 3,5 2,0 7,0 9,0 7,0 38,8 6,0 4,0

8,5 4,8 5,5 23,0 48,8

cukrárna

vozovka tramvajové tělesochodník chodník vozovkachodník potok vozovka

Plzeňská náměstí

chodníkalej

živý parter do náměstí 
s možností umístění 
předzahrádek

nově vymezený prostor 
náměstí

vyústění ulice Ke Kotlářce
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stav



návrh
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KOPEC U KOTLÁŘKY



KOPEC U KOTLÁŘKY

Významnou krajinnou dominantu na kopci nad Plzeňskou třídou v Košířích tvoří urbanisticky 
hodnotná kompozice usedlosti Kotlářka. Díky charakteristickému stupňovitému štítu 
a pilířům zpevňujícím její zdi působí téměř dojmem gotické tvrze. Kotlářka byla sice vícekrát 
rekonstruována, je však jednou z mála komplexně dochovaných místních usedlostí, která 
navíc dodnes aktivně žije a je otevřena veřejnosti. Už v 15.století zde byla vinice Jana Otlíka. 
Zárodek usedlosti tvořený lisem připomíná viniční domek, který na jeho místě vyrostl. Stojí 
na nejvyšším místě usedlosti pod lesem. Jméno ale usedlost zdědila až po staroměstském 
kotláři Melicharu Werschauerovi jinde uváděn jako Marek Škrafer (1657). V roce 1735 se 
pozemky Kotlářky rozšířily o sousední vinici Kaničkářka (podle staroměstského tkaničkáře 
Štoffa) a v druhé polovině 18.století na nich vyrostl současný rozsáhlý komplex viniční 
usedlosti.      

 http://smichov.blog.cz

V roce 1974 byla usedlost, která tehdy patřila Státnímu statku hl. města Prahy, obnovena 
jako středisko ochrany rostlin. Dnes je v soukromých rukou a je využívána jako restaurace 
a penzion. Objekt je od roku 1964 chráněnou nemovitou památkou. 
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Výstupy participace
LES NA SÍDLIŠTĚM POŠTOVKA, KOLEM USEDLOSTI KOTLÁŘKA
„Kotlářskej kopec je nádherná zelená plocha, ale není udržovaná z nějakých důvodů, důvod, že tam není ná-
sledná výstavba, je asi způsobenej tím podložím, co je tady pod našimi domy. Podloží je tam na pytel, my jsme 
vlastně těsně na úpatí tý skály. Bylo by hezký tam mít ty stezky dál, protože ta spojka, co je od nás nahoru na 
tu Homolku, teď už je to tam tedy o střet.“ (muž, cca 60 let, Poštovka)

V případě lesnaté plochy nad sídlištěm Poštovka, která se rozléhá až k usedlosti Kotlářka, v diskusích mimo 
absence údržby dominovalo téma majetkových poměrů, od kterých se odvíjí odpovědnost za zdejší prostředí. 

Volnočasové aktivity jsou omezovány horší přístupností lesa. Pozitivně byla hodnocena usedlost Kotlářka, 
kde je restaurační zařízení i ubytování. Současně se v rámci diskuse opakovala nedostatečná informovanost 
o zdejší usedlosti a její nabídce. 

Součástí diskuse o této lesnaté ploše bylo i vyzdvižení důležitosti zdejších biokoridorů pro lesní zvěr: „V lese 
žijou lišky a mělo by se myslet i na divoká zvířata.“ (žena, cca 30 let, sídliště Homolka)

„Nahoru a dolů, jak 
na horách.“

muž, cca 75 let, 
Poštovka



vinice

 zarostlá přírodní hranahorní sídlištní cesta

Rodinné centrum Poštovka

zrekonstruovaná usedlost Kotlářka

nepřehledná cesta do školy

 • zdařile rekonstruovaná usedlost 
Kotlářka

 • pohledová přítomnost zajímavého 
skalního útvaru

 • významná role kulturního centra 
Poštovka

 • nově vznikající vodní nádrž jako 
potenciál rekreace 
 

 • Plzeňská jako asfaltová bariéra
 • zarostlé neudržované plochy zeleně
 • neprostupnost kopce
 • zpřetrhané pěší vazby
 • špatná příčná prostupnost
 • nepřehledná cesta do školy 
 • neměstský charakter tramvaje
 • rozlehlý uliční profil

+

-

stav &
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nové hřiště a lezecké centrum

Viladomy Poštovka, ZONA ARCHITEKTI 
https://vilypostovka.cz/

upravená vyhlídka

vyčištění horní hrany cesty
bezpečnější průchod ke škole

rozšířená vinice

nová cesta ke Skalce

zpevněná cesta k sídlišti Homolka

zpevněná cesta s alejí podél hřbitova

lanové hřiště
pyramida pro školní děti

nové cesty a stezky lesem

okrajová zpevněná cesta
vyhlídky na Cibulku

Dům pro seniory s komunitním 
centrem Poštovka, UNIT architekti

odhalená skála

nová rozhledna 
viditelná dominanta údolí

 • zpříjemnění Plzeňské ulice změnou 
profilu

 • zpevnění ulice hranou domů
 • nový předprostor před Poštovkou
 • možnost rozšíření kulturního centra 

a jeho expanze ke skále
 • využití skalní hrany pro lezce 

- možné napojení na spotrovní 
činnosti centra

 • nová rozhledna - vizuální spojení 
s čínským pavilonkem na Cibulkách

 • přírodní vyhlídka nad skálou
 • vinice nad cestou do školy - vyčištění 

jižního svahu

& návrh
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a následný specificky systém 
obsluhy území
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současný stav přírodní 
vyhlídky a zarostlé 
nepřístupné cesty

zarostlá louka nad sídlištěm
odhalený skalní lom
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kavárna
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Poštovka

Kulturní klub Poštovka pěší cesta

Plzeňská nový dům

Centrum
Poštovka

půdorysná délka stěny přírodní vyhlídka rozhledna

rampa

Viladomy
Poštovka

návrh

Plzeňskou drží hrana domů 
s parterem v podnoží 
a bodově umístěnými dvou až 
třípatrovými věžemi

vyzdvižený plac před kulturním centrem 
Poštovka, rozpínací stanice se přesouvá do 
přízemí budovy na východní straně náměstí 
(kpt. 3.4 technická infrastruktura)

možné rozšíření fungujícího centra 
a přimknutí jižní fasády k novému 
náměstí

(konkrétní řešení rozšíření komunitního 
centra viz objemová studie Dům 
pro seniory s komunitním centrem 
Poštovka, UNIT architekti)
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Kulturní klub Poštovka pěší cesta

Plzeňská nový dům

Centrum
Poštovka

půdorysná délka stěny přírodní vyhlídka rozhledna

rampa

Viladomy
Poštovka

využití louky pro aktivity centra 
Poštovka - sport, vzdělávání, 
dobrodružné akce

využití skalní stěny, možné 
rozšíření působnosti aktivit 
Poštovky

lehká dřevěná rozhledna - 
vizuální spojnice s Čínským 
pavilonkem v Lesích Cibulka

(záměr VIladomy Poštovka, 
územní rozhodnutí 2011, ZONA 
ARCHITEKTI, vilypostovka.cz )



stav



návrh
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PODCHOD PLZEŇSKÉ



PODCHOD PLZEŇSKÉ
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Výstupy participace

Plzeňská třída funguje jako fyzická i pocitová bariéra, která provozem a odhaleným kolejištěm, odrazuje pěší 
uživatele od přecházení mimo vymezené oblasti.

Ať už obyvatelé hovořili o oblasti kolem Motolských rybníků, potoka, či zdejších luk nebo o lesoparcích, za-
hrádkách, keřích a stromech, měla diskuse vždy jednotné pojítko, tím je potřeba kultivace zelených ploch 
a jejich pravidelná údržba. Mimo pravidelné údržby a zabezpečení osvětlení, je klíčovým požadavkem srozu-
mitelné a přímočaré propojení prostranství mezi sebou a snadný přístup k přírodním plochám pro rezidenty 
i návštěvníky.

LESOPARK CIBULKA
Když odečteme bariéru v podobě Plzeňské třídy, je Cibulka velmi dobře přístupná ze všech směrů a terén není 
příliš kopcovitý, spíš vlnitý. Například rodiče s dětmi oceňují rozmanitost zdejšího území, a možnosti volby 
tras, kterými se můžou vydat.

RETENČNÍ NÁDRŽ
Nedostatečná a nenápadná přístupová cesta k retenční nádrži od Plzeňské poukazuje na nedostupnost ně-
kterých přírodních prvků okolo Plzeňské. V praxi to znamená, že jenom uživatel, který má důkladnou znalost 
zdejšího prostředí ví, kudy se kam dostat. 
Nedostatečný kulturní život v oblasti je také částečně důsledkem slabé sociální infrastruktury. Obyvatelé 
z Kotlářky, Poštovky, Homolky a Motola mají omezené možnosti kde se scházet

Absence restauračních zařízení
Toto téma se týká obzvlášť obyvatel Motola a Homolky. Zároveň je nutno podotknout, že je, zdá se, palčivější 
pro muže. Diskutující považují nedostatečnou nejen četnost ale i úroveň místních hospod a restaurací. Tento 
fakt odráží tendenci srovnávat situaci v Motolském údolí se stavem veřejných prostranství a občanské vybave-
nosti v sousedních oblastech Prahy 6, jež jsou hodnoceny lépe. 

„Co mi vadí, že 
ta silnice strašně 
odděluje ty dva kopce 
od sebe, že Cibulka 
s Motolem jsou 
vlastně, jak kdyby je 
někdo přeříznul.“

muž, cca 30 let, sídliště Homolka



koncept návrhu

stav odhalení potoka zpřístupnění potoka
V současné době prostoru dominu-
je rozlehlý dopravní profil Plzeň-
ské. Území je velmi špatně příčně 
prostupné a pro pěšáka chaotické. 
Přírodní bohatství je skryté za ne-
propustnou hranou neudržované 
zeleně.  Objevovat se dají Cibulecké 
lesy na jihu i Motolský potok na se-
veru. Podél ulice je typologicky ne-
vhodná architektura, která neudrží 
pevnou hranu ulice ani nepřináší 
území kýžený počet obyvatel.

Území čistíme od bariér jak přírod-
ního, tak městského charakteru. 
Redukujeme zelenou hranu a od-
straňujeme plot u chrtího sporto-
viště, které podporuje nečitelnou 
rozhlehlost profilu ulice. Stísněné-
mu meandru dáváme prostor pro 
nový nádech.

Motolský potok je průvodcem 
celého území a není možné, aby 
zůstal osamocen a jen tušen kdesi 
dole pod kopcem. K potoku pokor-
ně snižujeme terén a přivádíme 
k němu schodištěm energii z po-
straních ulic.

stávající stav
nevhodná architektura a složení funkcí

odhalení potoka
množství městských i přírodních barier, neprostupná
zeleň

zpřístupnění potoka
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.

cesta spojující zelené celky
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.

Cibulka
Nádrž

Motolka
Kotlářka

oživení podchodu
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.
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stávající stav
nevhodná architektura a složení funkcí

odhalení potoka
množství městských i přírodních barier, neprostupná
zeleň

zpřístupnění potoka
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.

cesta spojující zelené celky
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.

Cibulka
Nádrž

Motolka
Kotlářka

oživení podchodu
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.

spojujení zelených celků cesta podél potoka stromy
V území vedeme cestu podél poto-
ka, která spojí nový Motolský park 
s nádrží a Cibuleckými lesy. Pře-
konání rušné ulice proběhne v těs-
né blízkosti našeho patrona, který 
nás bezkolizně protáhne tunelem 
až k místu, kde nás může pustit do 
dalšího parku a sám se rozlít do 
plochy nové nádrže.

Není podchod jako podchod. Těsně 
před zatočením potoka pod Plzeň-
skou navrhujeme kavárnu či re-
stauraci s venovním posezením. 
Spolu s potokem zapluje pod most, 
kde se budou konat například ve-
černí akce i za nepřízně počasí. 
Mostovka bude využitá pro specific-
ké osvětlení restaurace a oživí úvod-
ní část  podchodu. Potok je možné 
přejít lávkami i hravě uspořádanými 
nášlapným kameny a dostat se na 
nivní louku na pravém břehu.

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.



Cibulecké lesy
zarostlý vstup k lesům, těžko objevitelnýnaddimenzované asfaltové plochy 

benzínové pumpy

zarostlý, neudržovaný pás zeleně

neprostupný areál podporující 
nečitelnou rozhlehlost uličního porfilu

potok semknut neprostupným porostem, 
charakter reziduání plochy

neprostupný areál

stav &
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cesta podél potoka

pobytové schodiště

Kafe na molu

domy zpevňující hranu uliceRestaurace na hrázi

odkrytý Motolský potok

& návrh



stav návrh

&

 • zpřehlednění prostoru odstaněním bariér
 • zpříjemnění Plzeňské ulice změnou profilu
 • zpevnění ulice hranou domů
 • zpřístupnění potoka a vedení cesty spojující 

zelené celky pod Plzeňskou
 • zatraktivnění místa výjimečnou atmosférou 

cesty podél potoka - bezbariérová cesta 
od rybníků až ke Košířskému náměstí - 
napojení na cestu ve svazích ( I. etapa, kpt. 
3.4. krajina, )

 • zahuštění místa novými uživateli prostoru
 • zlepšení přecházení ulice
 • revitalizace povrchů

 • historicky významné lesy na Cibulce
 • vodní nádrž 

 • dominantní pozice dopravy
 • zarostlé neudržované plochy zeleně
 • naddimenzované asfaltové plochy
 • špatná příčná prostupnost
 • skrytý a nepřístupný Motolský potok
 • neprostupný areál Chrtího závodiště
 • rozlehlý uliční profil
 • neměstský charakter tramvaje

+

-
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3,2 7,0 8,5 6,7 3,5

16,9 32,3 31,5

5,2

254,54

251,47

256,04

251,48

255,60

263,82

273,12

vozovka

Plzeňská

chodník

Zahradníčkova

tramvajové těleso chodníkvozovkavozovkachodník parkování

ulice Zahradníčkova široký 
profil s úzkým chodníkem 
a zbytkovým trávníkem

obytný dům Poštovka

horní pěší cesta zanedbaný přístup k vodě

garáže

stav
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zatrubněný potok

rozlehlý uliční profil Plzeňské

nepřístupná voda 

uzká cesta podél 
závodiště chrtů

neprostupný areál
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kavárna se zahrádkou u vody a pod 
mostovkou - večerní párty i klidné 

posezení v odtlumeném prostědí

pobytové schodiště scházející 
k potoku, podchodu i kavárně

předzahrádka nového bloku 
s podzemním parkováním 

dostupným pro místní

2,0 3,5 7,0 9,0 7,0 5,9

21,1 12,3 13,0 5,5 23,0 5,9

256,07256,05

270,60

251,80
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254,57254,57

263,82

273,12

4,1 2,0 6,0 5,0 4,0

kavárna na vodě

vozovka vozovka

Plzeňská

chodníkschodiště chodník

Zahradníčkova dům s kavárnou u vodypředzahrádka domu do zklidněné ulice

pobytové schodiště - sestup k potoku zahrádka kavárny s výhledem na květnatou louku podchod podél potoka

lávka
tramvajové tělesochodník chodníkvozovkaparkování

návrh
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cesta k lesům Cibulka podél 
otevřeného Motolského potoka, 
jehož koryto je opět měkké 
a přírodní

horní cesta k Plzeňskéupravený uliční profil, zpevněný 
hranou domů na střih s krajinou, 
přidán cyklistický pruh a parkování 
s dvouřadou alejí

cesta mezi stromy s dohledem 
na vodu potoka i retenční nádrže

cesta podél vody pod Plzeňskou s pevnou 
protější hranou z kyklopského zdiva

páteřní chráněná 
bezmotorová trasa 
údolím Motolského 
potoka
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256,07256,05
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254,90

254,57254,57

263,82

273,12

4,1 2,0 6,0 5,0 4,0

kavárna na vodě

vozovka vozovka

Plzeňská

chodníkschodiště chodník

Zahradníčkova dům s kavárnou u vodypředzahrádka domu do zklidněné ulice

pobytové schodiště - sestup k potoku zahrádka kavárny s výhledem na květnatou louku podchod podél potoka

lávka
tramvajové tělesochodník chodníkvozovkaparkování

| 157



stav



návrh
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MOTOLSKÉ RYBNÍKY



MOTOLSKÉ RYBNÍKY

Soustava tří motolských rybníků byla postavena na Motolském potoce v 60. letech 
minulého století. Rybníky vznikly na vlhkých loukách v nivě potoka. Okolí rybníků 
tehdy nebylo zarostlé jako dnes a vzrostlejší stromy se nacházely pouze podél koryta 
potoka. Některé majestátní duby se zde dochovaly až do dnešní doby. Nejvýznamnější 
je asi dub u spodního rybníka, který má kmen o obvodu 340 cm. Všechny rybníky byly 
vybudovány jako boční, napájené napouštěcím potrubím z Motolského potoka, který 
rybníky obtéká po pravém břehu. V rámci výstavby rybníků byl v této části technicky 
upraven i Motolský potok, který byl vydlážděn a narovnán. Bohužel tato úprava již 
dosluhuje a potok je postupně revitalizován. Všechny tři rybníky mají klasické betonové 
požeráky (vypouštěcí zařízení) a břehy jsou opevněny betonovými šestibokými tvárnicemi 
a kamenným záhozem. Prostřední, největší rybník byl postaven jako koupaliště, které 
svému účelu slouží doposud. Zajímavostí je, že právě přírodní koupaliště v Motole mívá 
celoročně jednu z nejlepších kvalit vody v Praze. Důvodem je i minimalizace množství ryb 
v rybníce a odbahnění, které bylo provedeno v roce 2011. Z hlediska přírodního je zase 
nejzajímavější rybník horní, který má bohaté břehové porosty rákosí sloužící jako úkryt 
a hnízdiště ptáků. Běžně se zde vyskytuje například lyska černá, kachna divoká, slípka 
zelenonohá nebo labuť velká. V okolí hnízdí rákosník zpěvný, rákosník obecný a strnad 
rákosní.
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Výstupy participace
Motolské rybníky patří společně s lesoparkem Cibulka mezi místa, jež jsou považována za největší bohatství 
území. Místa disponují obrovským potenciálem k dalšímu rozvoji oblasti. Přístup k rybníkům je využívaný 
z přilehlé louky i trasami, které vedou od vilové zástavby. Jako nejproblematičtější je hodnocen přístup k po-
slednímu rybníku, který sousedí s ulicí Kukulova. Bahnitá pěšina a hustý křovinatý porost brání příjemnému 
obcházení tohoto území. 
Největší z rybníků je využívaný jako přírodní koupaliště se zázemím a vstupem ze Zahradničkovy ulice. 
Přírodní charakter koupaliště hodnotí diskutující velice kladně. 
Přístupové cesty byly hodnoceny jako nedostatečné a rovněž byla zdůrazněna absence možnosti parkování. 
Mimo plavání a opalování jsou rybníky navštěvovány i v zimním období, pokud plochy zamrznou, lidi je rádi 
využívají pro bruslení. 
Rybníky slouží i jako cíl procházek za účelem pozorování a krmení kachen. 

LOUKA U MOTOLSKÝCH RYBNÍKŮ
Pás zeleně, který se rozprostírá od Motolských rybníků až k sídlišti Poštovka lemuje Plzeňskou třídu a vytváří 
dle účastníků diskusí ideální pěší zónu, která by mohla být propojena s dalšími zelenými plochami až do Košíř.
Louka je využívána napříč cílovými skupinami. Když odhlédneme od volnočasových aktivit, neupravované 
pěšiny jsou jedinými spojnicemi mezi tramvajovými zastávkami Vozovna Motol a Hotel Golf na Plzeňské se 
severní stranou Motolského údolí. Pocit bezpečí se zde úzce pojí s akcentací přehlednosti prostředí. Tento 
poznatek je důležitý u neupravovaných porostů, neprořezaných křovisek, nebo částí, kde není dostatečné 
osvětlení, nevztahuje se však automaticky na lesnaté části. Podmínkou pocitu bezpečí není vykácení neprů-
hledných lesnatých ploch. V diskusích byl tematizován i potenciální konflikt s plochou, kde působí organizace 
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. V návaznosti na průchod od rybníků přes louku k další 
zeleni, v návaznosti na Kavalírku a dále byla tato plocha tematizována jako bariéra. 

„V létě tam má člověk 
takovej divnej pocit, 
jako že tam nemá co 
dělat, i když jenom 
jedu po cestě, já 
nevím, jestli tam jsou 
ty cedulky jako životu 
nebezpečno.“

muž, cca 30 let,  
sídliště Homolka



zakrytý přítok

 zarostlá přírodní hrana

rozpadlá struktura prodejních hal

zapomenutý Motolský potok

nepřehledná přírodní hrana, pocit nebezpečí

stav &
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cesta po vodě, lávka mezi vodními rostlinami

okružní cesta Motolkou

obchod s kavárnou a terasou nad potokem

rozšíření rybníka o čistící plochu

nová zahradní restaurace venkovní 
posezení, střecha jako vyhlídka 
i přístřešek  k zastávce

nová pevná hrana ulice
budova škoy pro SPŠ dopravní 

důstojný vstup k rybníkům
nový nástupní prostor s pobytovým 

schodištěm, přehledný přestup na 
autobus

& návrh



stav návrh

&

 • zpříjemnění Plzeňské ulice změnou profilu
 • rekonstrukce parku Motolka
 • zpřístupnění potoka a vedení cesty spojující 

zelené celky pod Plzeňskou
 • zatraktivnění místa vytvořením velkého 

parku s novými malými rybníky a cestou 
propojující celé motolské údolí (kpt krajina)

 • zlepšení přecházení ulice
 • revitalizace povrchů
 • nová struktura protilehlých kvadrantů při 

křížení s Bucharovou
 • kampus pro studenty LF, rozšíření střední 

školy dopravní
 • jasný vstup do parku Motolka a k rybníkům
 • naučná cesta po vodě
 • nová restaurace s výhledem na vodní 

plochu

 • Motolské rybníky 

 • dominantní pozice dopravy
 • zarostlé neudržované plochy zeleně
 • naddimenzované asfaltové plochy
 • špatná příčná prostupnost
 • skrytý a nepřístupný Motolský potok 

i s rybníky
 • neměstský charakter tramvaje

+

-
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30,9

3,5 14,2 12,2 4,6 7,4 2,5 13,2
vstupní plac z rybníkůmchodníkPlzeňská

od tramvaje k vodě

cesta podél rybíků čistící jezírko I. čistící jezírko II.cesta po vodě

předprostor vstupu do Motolky

cesta kolem potoka
(páteřní chráněná 
bezmotorová trasa 
údolím)

čistící rostlinky 
a cesta po vodě mezi 
hnízdícími ptáky

pobytové schody - sestup do parku se 
solitérními stromy

přehledný přestup 
tram - bus
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30,9

3,5 14,2 12,2 4,6 7,4 2,5 13,2
vstupní plac z rybníkůmchodníkPlzeňská

od tramvaje k vodě

cesta podél rybíků čistící jezírko I. čistící jezírko II.cesta po vodě

zahradní restaurace 
s unikátním výhledem hladinu 

zalesněný vyrovnávací 
svah
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návrh
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KRAJINA

úvod, swot analýza, Motolka, Cibulka, hřiště, zahrádky, sídliště
3.4

Ing. arch. Lucie Vogelová
Ing. Zuzana Štemberová

Terra florida, v. o. s. 
krajinářští architekti



současný obraz krajiny
Krajina motolského údolí nikdy nebyla kompaktním 
územím. Základními stabilními komponenty jsou zde 
morofologie, potok a skály, proměnlivé jsou cesty, osídlení, 
dominanty krajiny i vegetace. Údolí nebylo dříve zalesněné 
- na svazích se od středověku rozprostíraly vinice, louky, 
pastviny a pole, místy jsou dochované lomy. Údolní niva 
byla periodicky zaplavovaná. 
Drobná struktura s malými obcemi, viničními a zeměděl-
skými usedlostmi, s plochami pěstebních zahrad, polí a luk 
zůstává nezměněna až do poloviny 19. století, kdy se zelený 
pás kolem Prahy stal prostorem pro expanzi města v sou-
vislosti s prudkým nárůstem obyvatel, postupující urbani-
zací, industrializací a rozvojem železniční dopravy. Smíchov 
a následně Motolské údolí byly připojeny k Praze roku 
1920, obytná a průmyslová výstavba vzrcholila na přelomu 
19. a 20. století. Další expanze následovala v 1. polovině 
dvacátého století, kdy se tvoří (víceméne nerealizované) 
regulační plány zástavby, vzniká kolonie V Cibulkách,  
následně vilová čtvrť Pod Homolkou, a malá funkcionalis-
tická kolonice Pod Kotlářkou. Bourají se staré usedlosti, 
a rozšiřují se dopravní stavby.       
Kulturní dědictví krajiny je negativně poznamenané 
především ve druhé polovině 20. století, kdy se řeší bytová 
otázka výstavbou panelových sídlišť. V údolí Motola tak 
vzniká sídliště Homolka, panelové domy zastavují Poš-
tovku, a staví se celostátně významná nemocnice Motol. 
Panelová výstavba výrazně formuje krajinu údolí, mění se 
pohledové horizonty. Místo přírodních dominant nastupují 
masívní bloky domů a liniových dopravních staveb, vytvá-
řející pohledové i prostupové bariéry. 
S vývojem společnosti se mění dostupnost a geografické 
vnímání - zároveň se změnou využívání krajiny. Namísto 
produkční a pěstební krajiny drobných měřítek s jasnou 
vnitřní logikou se rozpadá do nečitelné struktury, a vizuálně 
se zapleveluje. Praha se stále rozrůstá do volné krajiny, což 
sebou nese další dopravní zátěž ve vnitřních čtvrtích. 
Do krajiny vstupují nové vlivy - vzrůstají požadavky na zá-
žitky, rekreaci, sportovní vyžití - je místem trávení volného 
času. Zároveň je důvodem pro setkávání, vznikají komunit-
ní spolky (v motolském údolí, jako v celé Praze, často za 
účelem ochrany kulturních a přírodních hodnot). Oživuje 
se drobné zahradničení (zahrádkářské kolonie), komunitní 

záhony a zahrady, příroda je místem uměleckých i spole-
čenských aktivit.
 
V této části Motolského údolí je krajinářsky nejcennějším 
- svým významem přesahujícím hranice oblasti - prv-
kem historický park Cibulka, který vznikl v místě bývalé 
usedlosti stejného jména po roce 1815. Součástí parku je 
několik romantizujících staveb, například rozhledna v po-
době zříceniny hradu, čínský pavilon, poustevna. V parku 
je okrasné jezírko se sochou Diany, dochovaná je cestní síť. 
Naopak samotný pavilon i usedlost s unikátním vstupním 
portálem je ve velmi špatném technickém stavu. Hodnotné 
je napojení parku na obytnou zástavbu Košíř, a na lesní 
porosty na hraně Motolského údolí.

Podle Mapy potenciálně přirozené vegetace se v území 
Motolského údolí původně rozprostíraly dubohabrové  
a lipové lesy, konkrétně černýšová dubohabřina  
(Melampyro – nemorosii – Carpinetum), nebo lipová 
doubrava (Tilio - Betuletum). V údolních nivách potoků 
převažovaly porosty s příměsí jilmů, jasanů, a olší - jilmové 
doubravy (Querco – Ulmetum). Na skalních výchozech pak 
místo vlhkomilných druhů rostly břízy, jeřáby ptačí, habry a 
duby zimní v bikových doubravách (Luzulo albidae – Quer-
cetum petraeae).
V současnosti je téměř polovina území silně urbanizovaná. 
Technické a dopravní stavby jsou často zcela bez vegetace, 
většinu ploch zeleně v této části tvoří vyhražené zahrady 
rodinných domů, sportovních areálů, zahrádkářských 
osad, nebo plochy rozvolněných výsadeb dřevin v trávníku 
sídlištní zeleně. Parkově upravených ploch je v místě málo 
- velké plochy zeleně jsou tvořeny především lesy, a to 
především  s pozměněnou druhovou skladbou. Založené 
lesní porosty jsou jak jehličnaté, tvořené borovicí černou 
(Pinus nigra), smrkem  ztepilým (Picea abies) a modřínem 
opadavým (Larix decidua) - vyskytují se v oblasti Cibulky  
a severních svahů Kotlářky, tak listnaté - druhotné lesní po-
rosty, uměle vysazované, které tvoří okraje přírodě bližších 
listnatých lesů. V těchto plochách převažují často náletové 
dřeviny - javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý  
(Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra) a bez 
černý (Sambucus nigra), s akátem (Robinia pseudoacacia). 

Akáty se také vyskytují jako téměř monokulturní porosty 
na neudržovaných nezastavěných místech například pod 
areálem motolské nemocnice, kde vytlačily původní domácí 
druhy. 
Mnohem cennější jsou relikty původních acidofilních 
doubrav (Genisto germaniacae - Quercion), dodnes  
zachované na skalních výchozech vrchu Skalka,  
na severních svazích vrchů Cibulky a Hliníku, v lesích 
směrem na vrch Kalváriie, a částečně i v údolí Motolského 
potoka. Ty jsou jako klimaxovým společenstvem tvořeny 
převážně dubem letním (Quercus robur), borovicí lesní 
(Pinus sylvestris) a břízou bělokorou (Betula pendula).  
Stejně tak - ale v menších územích - jsou dochované  
květnaté mezofilní dubohabrové a dubolipové háje  
(Carpinion), rostoucí na Cibulce, na části Skalky, Kotlářky,  
a také v lesích směrem na Kalvárii. V hájích jsou  
zastoupeny kromě dubů také habry (Carpinus betulus), lípy 
srdčité (Tilia cordata) a javory  horské (Acer pseudopla-
tanus). Na extrémních stanovištích mělkých skalních půd 
jsou dochované zbytky teplomilných doubrav, s dubem 
šípákem (Quercus pubescens) a dubem zimním (Quercus 
petraea). Naopak v nivách kolem potoků je buď krátkověká 
vegetace tvořená křovitými vrbami (Salix sp.), nebo náznak 
lužních lesů (Alnion incanae), kde na podmáčených  
a původně zaplavovaných půdách dostávají prostor  
vlhkomilné druhy, jako jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), 
střemcha (Prunus padus), jasan (Fraxinus excelsior),  
s dlouhověkými duby a lípami. 
Okraje lesů - na místech pro rozvoj lesa nepříznivých, třeba 
na severním úbočí vrchu  Skalka - jsou tvořeny převážně 
křovinami typu Prunion spinosae - tedy stepní křoviny  
s převládající trnkou křovitou. Část volných ploch je  
udržovaná kosením jako luční porosty - jedná se  
většinou spíš o méně často sekané trávníky, než skutečné 
květnaté louky. 
Zbytkové plochy po stavebních činnostech rychle zarůstají 
nestabilními ruderálními společenstvy, která se celkem 
rychle - bez intervence člověka - přeměňují na husté  
porosty náletových dřevin. Pokud se jim ponechá dosta-
tečně dlouhá doba bez jakýchkoliv zásahů, lze u nich po 
pár letech očekávat přeměnu v poměrně kvalitní stromové 
porosty. 
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SWOT analýza (z pohledu krajiny)

silné stránky
 • pohledová přítomnost krajinných prvků - 

hrany zeleně lemující horizont
 • příroda nadosah - místa se zachovanou 

přírodou v docházkové vzdálenosti 
 • pocit bydlení mimo město - plochy zeleně 

obklopují zástavbu 
 • možnost pobytu ve volné přírodě
 • velké množství sportovišť
 • vyhlídková místa
 • přítomnost vody - potoky a rybníky v přímé 

blízkosti
 • historický park, který žije - celoročně 

oblíbený park Cibulka 
 • lokality s velkou ekologickou hodnotou 
 • převažují listnaté lesy, krajina se mění 

v průběhu roku
 • v parcích jsou spontánně vzniklá pikniková 

místa, ohniště a pěšiny - velká touha po 
využití míst

 • poměrně funkční spojení ochrany přírody, 
lesního plánu a rekreace

slabé stránky
 • nekoncepčnost přístupu ke krajině (na 

úrovni lokální i celopražské), chybí zakotvení 
v legislativě, malá informovanost a vzdělanost

 • špatné propojení území i jednotlivých ploch 
zeleně, především pro pěší a cyklisty

 • upřednostnění automobilového provozu
 • bariéry stávajících dopravních staveb - 

Bucharovy a Plzeňské ulice s málo přechody  
a křižovatkami 

 • nečitelné vstupy do parkově upravených 
i přírodních ploch

 • téměř všude chybí kultivované cesty 
a většinou se jedná o vyšlapané pěšiny

 • téměř všude chybí i mobiliář 
 • nevyjasněné majetkové vztahy brání využití 

zajímavých míst (Skalka, Kotlářka)
 • pro návštěvu vzdálených míst chybí cíle, 

logická cestní síť i pocit bezpečnosti
 • místa s velkou kuturní a historickou hodnotou 

chátrají, a jsou okolní úpravou devastována 
(vstup na Cibulku, usedlost Skalka, košířský 
hřbitov...)

 • velké části přírody jsou vymezené jen pro 
zvané - golf a tenisová hřiště, zahrádkářská 
osada

 • větší areály (např. golfové hřiště, tenisové 
kurty) se rozšiřují do okolních ploch zeleně

 • v zeleni je množství drobných staveb - garáže, 
technické objekty, nesmyslné ploty

+ -
stav &
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příležitosti
 • vytvoření ucelené koncepce zelené 

infrastruktury 
 - na základě analýz vytvořit koncepce 
v jednotlivých oblastech - nakládání 
s dešťovou vodou, obnova historické zeleně, 
pěší doprava, péče a rozvoj ploch zeleně, 
rozvoj veřejných prostranství...  

 - právní zakotvení zásad péče a rozvoje krajiny 
do územně-plánovací dokumentace 

 • propojení krajinných prvků
 - vytvoření souvislého přírodního pásu 
propojením ploch zeleně Dívčích hradů, 
Jinonic, Motola, Bílé Hory a Ladronky

 - napojení přírodních lokalit s velkými 
krajinnými celky za Prahou

 - nové cesty přírodou – vytvoření cestního 
propojení Smíchov - Košíře - Řepy, spojnicí 
vedenou parky a zelení 

 - napojení na plánovanou „zelenou cestu“ 
svahy na Anděl

 - čitelné propojení parků cestami a jasnými 
vstupy

 • ekologická hodnota území
 - zvýšení biodiverzity území – větší 
rozmanitost přírodních lokalit s citlivě 
nastavenou péčí (sady, květnaté louky, 
přirozené lesy) 

 - podpora ekologického vzdělávání a citlivého 
přístupu k přírodnímu prostředí pomocí 
vzdělávání - ať obecně, nebo konkrétně, přímo 
v krajině

 - stávající vodní prvky - oživení břehů, otevření 
potoků na povrch

 - u nových staveb (i dopravních), požadovat 
přírodě blízký přístup a ohled k místu

hrozby
 • omezování hodnotných zelených ploch na 

úkor infrastruktury, dopravy, zástavby
 • nerespektování stávajících kvalitních 

porostů a jejich odstraňování
 • omezování biodiverzity území
 • omezení přístupů do ploch zeleně oplocením 

pozemků nebo rušením cest
 • vnesení nepatřičných záměrů - přednost 

ekonomických zájmů před lidskými
 • disneylandizace (co největší využití zelených 

ploch na efekt a na zisk)
 • zaplevelení lesů expanzivními druhy rostlin 

(křídlatka, akáty, pajasany)
 • devastace atraktivních přírodních míst 

přílišnou návštěvností

! !
 • vizuální a kulturní hodnoty krajiny

 - vytvoření identifikačního bodu Motolského 
údolí - rozhledna na vrchu Kotlářka

 - nová vyhlídková místa - například vrch Na 
Hliníku

 - Park Cibulka - celkové obnovení historického 
parku, s návazností na usedlost, včetně 
původního vstupu od Košíř

 • rekreační potenciál a využití míst
 - zpřístupnění málo využívaných parků 
Kotlářka a Skalka (odkoupení /výměna 
pozemků, vytvoření cestní sítě) 

 - v zeleném pásu vznik běžeckých a pěších 
dálkových tras, spojení se sportovišti na 
Ladronce

 - vytvoření přírodních hřišť pro děti různých 
věkových kategorií

 - podpora místních komunit - zlepšení 
sousedských vztahů a identity místa

 - podpora míst pro setkávání, aktivní i pasivní 
rekreaci

 - stávající vodní prvky - umožnění přístupu 
k vodě

 - otevření zahrádkářské osady 

& návrh
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hodnoty krajinné 
scény

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.

Motolské údolí je lemované přírodou 
nebývalého rozsahu

Charakter krajiny je utvářen Motolským 
potokem, rybníky a vzrostlými listnatými lesy 
na terénních hranách 

Park Cibulka - historicky hodnotný a zároveň 
velmi oblíbený rekreační park, přímo navazuje 
na obytnou zástavbu

Dálkové výhledy údolím vytváří místy pocit 
neobydlené krajiny

plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy

hodnoty krajinné scény

místa a směry výhledů krajinou
přírodně hodnotné části krajiny
místa vytvářející krajinný ráz
krajinné dominanty

aleje stávající
významné stromy v ulicích

hranice území
krajinné horizonty

lesy

původní osada 
Motol

obytná čtvrť 
Pod Homolkou

Listnaté lesy na kopcích
částečně kvalitní, částečně 

devastované lesy, málov využívané 
pro svou odlehlost od pěších tras. 

Limitující ulice Bucharova. 

Motolské rybníky a potok
potok i rybníky nedávno citlivě obnovené, v údolí 
jsou velmi výrazným přírodním i rekreačním 
prvkem. Díky vodě a starým stromům výskyt 
různých druhů hmyzu, vodních i zpěvných ptáků...

Hliník

lesy za golfem
lesy na Cibulce

Kalvárie
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zámeček 
Cibulka

obytná čtvrť 
V Cibulkách

kolonie 
Buďánka

Kotlářka
původně viniční usedlost, dnes 
zalesněný vrch s vyhlídkou nad 
nepoužívaným lomem. Cesty mezi 
starými duby, romantická místa.

Park Cibulka
ojedinělý krajinářský park, částečně 
obnovovaný, s památnými stromy, 
sochami, drobnými stavbami. 
V horizontu údolí pohledově splývá  
s okolními lesy.

Skalka
krajinná dominanta a přírodní památka, 
listnaté lesy na skalních výchozech. Krásný 
výhled, dramatický terén, vychozené cesty. 
Původní louky zarůstají trnkami a růžemi.

Hřbitov Kotlářka



problémová mapa

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.

Hliník

Motolské rybníky

lesy za golfem
lesy na Cibulce

Kalvárie

Listnaté lesy na kopcích
chybí cíle výletů a propojovací cesty. 
Golf i tenis další výstavbou ničí okolní 
porosty

Motolské rybníky a potok
negativní vliv dopravy z Plzeňské     
a Bucharovy ulice

Prostorová bariéra
velké areály nemocnic omezují 
pěší přístup k Bílé Hoře

Plzeňská ulice
hlučná, prašná ulice, nepřátelská 

k chodcům. Okolí zaplevelené 
reklamami a zbytkovými, často 

nevyužívanými plochami 

Celé území je špatně prostupné, chybí drobné 
cesty i dálkové trasy, propojující Motolské 
údolí s okolím. Pro delší vycházky chybí cíle 
a motivace - přístřešky, hřiště, naučné stezky, 
občerstvení

Chybí i propojenost přírodních celků, není 
jasná funkce ploch zeleně a jejich využitelnost. 
Kromě místních do většiny parků nikdo netrefí 
- nejsou zřetelné vstupy, ani u historického 
parku Cibulka

Území je plné bariér - dopravní stavby, hrany 
nemocnic, uzavřených obytných celků

Vizuální zaplevelenost podél Plzeňské ulice 
a Bucharovy je alarmující - místo domů nebo 
přírody jsou vidět reklamy a benzínové pumpy

Nedostatečná identifikace místa, potlačení 
historických stop a málo pohledových 
dominant v celém území

lesy
plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy
hranice území

problémová mapa

chybějící aleje

chybějící propojení
problémová plocha
problémové místo
neprostupná hrana

vizuální znečištění krajiny
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Chybějící propojení
nevyužívané areály, nejasná 
struktura města, chybějící pěší 
a cyklistické propojení k Ladronce

Usedlost Skalka
původně barokní usedlost je dnes 
ruinou. Nebezpečné, neudržované 
místo.

Košířské náměstí
pěší propojení centra Košíř 
s velkými parky (Cibulka, Skalka) je 
komplikované, nejasné a povšechně 
obtížné 

Kotlářka

Hřbitov Kotlářka

Skalka

Park Cibulka

Hřbitov Kotlářka
vstup ke hřbitovu je nedůstojný, místo 
je degradované stavbou autosalónu

Vrch Kotlářka
naprosto chybí propojení 
s okolím, místo je nepřístupné

Park Cibulka
zarostlé dálkové průhledy snižují 
hodnotu parku. Historické budovy 
usedlosti a čínského pavilonu jsou 
ve velmi špatném stavu

Park v ulici Nepomucká
celkově neutěšený stav - velké 
zatížení dopravou, chybí cesty, 
kromě dětského hřiště tu není 
důvod pobývat

Motolský potok
částečně na povrchu, od 
retenční nádrže po ústí v délce 
4,2 km zatruběný

Motol, Vidoule, Smíchov
chybí bezpečné pěší a cyklistické 
propojení v zeleni a klidných zónách
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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.

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.

park V úvalu aleje
jsou umístěny především podél 
velkých komunikací. Podél 
Plzeňské ulice vytvoří příjemný pás 
zeleně po téměř celé délce

přátelské město
nejen auta, ale i pěší a cyklistická doprava. 
Citlivý přístup k místu, a přizpůsobení 
veřejného prostoru potřebám občanů, hlavně 
těch nejmenších, dětí je zároveň pohledem do 
budoucnosti

nakládání s vodou
vytvoření koncepčního  
systému hospodaření 
s dešťovou vodou

cesty Motolským údolím
všechny parky a lesy v údolí lze 

propojit systémem cest pro pěší. 
Spojí se i celé údolí s okolím

Motolka

propojení Motolky 
a Cibulky

park Motolské 
rybníky - Motolka

lesy za golfem

Krajina vyžaduje koncepční přístup. Jednotlivá 
místa nelze řešit bez návaznosti na okolí, je 
nutný ucelený přístup k obnově i navrhování 
prvků zeleně, a především uchopení krajiny 
jako celku. Krajina jako zelená infrastruktura 
je systém vzájemně propojených a ovliv-
ňujících se částí, skládající se z jednotlivých 
vrstev - ploch zeleně, od parků po lesy a vodní 
plochy, střešní zahrady a zeleň ve veřejných 
prostranstvích, po hospodaření s dešťovou vo-
dou a řešení kolizí s technickou infrastrukturou 
města. Důležité je péče o kulturní, historické 
a vizuální hodnoty krajiny, o přírodní prvky 
v území, i konceptuální přístup k využívání 
zeleně pro sport, hru a rekreaci. Zásady péče 
a rozvoje je nutno zakotvit do územně -pláno-
vací dokumentace. 
V krajině Motolského údolí navrhujeme čtyři 
klíčová prostranství:

• Motolka
• propojení Motolky a parku Cibulka
• vrch Kotlářka
• vrch Skalka
Dále řešená témata, v jednotlivých kapitolách
• propojenost přírody
• přírodní hodnoty
• historické stopy 
• průchodnost - cesty územím
• voda - stávající i navrhovaná
• aleje - stromy v ulicích
• hřiště a sportoviště - a město přítelské 

k  dětem
• detailněji park Motolka, sídliště a zahrád-

kářská kolonie

krajina jako zelená 
infrastruktura 
návrh



historické stopy v území
jako jsou staré cesty, usedlosti, 
a především park Cibulka je nutno 
lépe chránit, a připomínat. 

park Skalka

park Kotlářka 

vstupy do parků a návaznost 
na okolí
nyní vstupy do parků téměř nenajdete. 
Chybí i návaznost celků zeleně, 
propojení přírodních prvků a drobná 
struktura zeleně v zástavbě

malé plochy zeleně
v celém území je nutné 

obnovit podle jasné funkce. 

krajinná dominanta
jednoduchá rozhledna na 
vrchu Kotlářka  

krajinářský park 
Cibulka



propojenost přírody
Motolské rybníky jsou izolované 

velkými dopravními tepnami, žádoucí je 
vytvořit propojení jak směrem k severu, tak 

podél Motolského potoka
liniová zeleň stromořadí
vytvoří stabilní rozhraní mezi zástavbou 
a plochami zeleně

trojřadé stromořadí 
Plzeňské ulice
jako spojující prvek území 
i izolační zeleň

křižovatka Bucharova - 
Plzeňská je velkou bariérou, 

propojení by bylo možné jen 
snížením komunikace na úroveň 

Plzeňské ulice

Golfový areál - lze přemě-
nit novým osázením vhodnými 
druhy stromů, a tím propojit 
okolní porosty

Zelené střechy  
jsou u nových staveb 
samozřejmostí

Potok na povrchu 
s pásem doprovodné zeleně 

propojuje okolí rybníků
 a retenční nádrže

Kalvárii a motolské lesy lze 
ideálně propojit širokým  

ekoduktem  
lesy za Golfem

lesy na Cibulce

Motolské rybníky

Kalvárie

lesy
plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy

zeleň - propojenost

navržené propojení místní
navržené propojení větších celků, dálkové trasy

aleje stávající
významné stromy v ulicích
aleje navržené

hranice území

plochy zeleně veřejně přístupné

aleje

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.

Parky a lesy tvoří většinu ploch Motolského údolí, 
ale jsou málo propojené jak mezi sebou, tak přede-
vším mezi dalšími velkými parky v celém systému 
Prahy. 
Území je rozděleno především dopravními stavbami 
- největší bariéru tvoří Plzeňská ulice s šířkou 34m, 
a zářez Bucharovy ulice, přecházející v mimoúro-
vňovou křižovatku.  Menší bariéru tvoří železnice 
v jihu území. 
Další bariéry tvoří velké celky nemocnic a výrob-
ních areálů, kde tvoří plochy zeleně doplňkovou 
funkci, jsou roztříštěné, a ohrožené výstavbou. 

Záměrem návrhu je vzájemné propojení přírod-
ních ploch, s přímou návazností zeleně i pěších 
cest územím. Přírodní celky lze napojit ve velkém 
měřítku až do Řep, na Bílou horu a Ladronku, na 
jihu přes Vidouli a Jinonice k Dívčím hradům.

Stávající velké plochy parků a lesů potřebují 
doplnění drobnější strukturou prvků zeleně, kromě 
menších parků je zapotřebí doplnit stromy v ulicích 
a veřejných prostranstvích, u stávajících i nových 
budov používat zeleň na střechách i fasádách. Pro-
pojení napomůže také otevření vodotečí s dopro-
vodnou zelení. 
 V měřítku údolí propojujeme Motolské rybníky 
s parkem Cibulka, spojujeme lesy jižní části v jeden 
celek, navrhujeme propojení Skalky a Vidoule.
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Příčná propojení 
údolím  pomocí alejí 
a pásů zeleně

Vizuální i fukční propojení  
pomocí alejí směrem k Ladronce

Zeleň v ulicích
  je důležitou součástí 

nově navržených čtvrtí

stávající pás podél železnice  transformovat 
na „zelenou stezku“ - cyklotrasu a cestu pro pěší v 
zeleni

zelený pás vede od Cibulky ke Kavalíce, 
navrženo je jeho propojení s parkem 

Šalamounka

Košířské náměstí

Šalamounka

Park Cibulka

Kotlářka
Skalka

Buďánka



přírodní hodnoty

Motolské údolí bylo ještě před sto lety 
převážně produkční, svahy pokrývaly vinice, 
sady a pastviny. Během pár desetiletí se 
proměňuje údolí v zalesněnou enklávu,            
s přírodě blízkými a hodnotnými lokalitami. 
Nejcennější místa jsou chráněna zákonem 
114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako 
přírodní památky (Skalka, mimo řešené území 
pak Vidoule, Motolský ordovik a Kalvarie), 
případně chráněné přírodní lokality (v lesích 
za golfem). Součástí parku Cibulka jsou 
staleté duby, nejznámější je torzo dubu letního 
s obvodem kmene 525 cm.  
Lesy a plochy zeleně v jižní část údolí, od 
Řep až po usedlost Šalamounka, na jihu až 
k čtvrti Butovice, a na severu nad Motolské 
rybníky, jsou součástí Přírodního parku 
Košíře - Motol. Větší plochy zeleně - okolí 
Motolských rybníků, Kotlářka, Skalka, lesy za 
Cibulku a park Cibulka, a lesy k Řepím, jsou 
součástí celoměstského systému zeleně. Tato 
místa jsou také většinou zahrnuty do systému 
ekologické stability (ÚSES), kde park Cibulka 
a Skalka jsou  lokálními biokoridory, které jsou 
pospojované plochami zeleně - interakčními 
prvky. 

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.

zeleň - ochrana

lesy na lesních pozemcích
lesy na nelesních pozemcích
plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy

místa chráněné přírody
hranice přírodního parku
historické parky

hranice území

památné stromy

stav

Motolské rybníky jeden z rybníků 
oplocený pro koupaliště. 
Negativní vliv dopravy. Brutální 
technické řešení retenční usazovací 
nádrže v jižní části (foto vlevo)

Přírodní park Košíře - Motol
velká rozloha parku, bohužel s velmi 
nevyrovnanými plochami a kontrolou 
využívání. Kontrast přírodních ploch - 
a například golfu (viz foto)

Hodnotná přírodní lokalita 
v Motole - dříve omezení Bucha-
rovou ulicí a nyní i rozrůstáním 
golfového hřiště

Přírodní památka 
Motolský ordovik

Přírodní památka 
Kalvarie v Motole
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Přírodní památka Skalka
na fotografii výhled na Košíře 

Společenstva křídových 
pramenů Pod Císařskou
na fotu stav v blízkosti pramenů

Takto vypadají kraje chráně-
ných území - příklad vstupu 

k památce Skalka

Kotlářka
usedlost není vnímaná jako 
dominanta v údolí. Okolo 
původně vinice, dnes velmi 
zanedbané  svahy. Na foto-
grafii vlevo hřebenová cesta

Cibulka - krajinářský park
ochrana parku i jeho celková kompo-
zice vyžaduje návaznost na obnovu 
usedlost Cibulka

Památné duby na Cibulce
část parku Cibulka je udržovaná 
jako produkční jehličnatý les

Přírodní park Košíře - MotolŠmukýřka



skalka

přírodní hodnoty
návrh
Využití přírody v chráněných plochách a na 
jejích okrajích musí být obzvlášť citlivé.  
Hlavní podmínky jsou stanoveny ochranou 
přírody, v návrhu se snažíme stanovit 
možnosti a limity rozvoje, podle hlavních 
zásad:
• přísná ochrana přírodních lokalit
• vyzdvižení významu krajinářského parku 

Cibulka
• citlivé využití přechodových zón, 

s umisťováním „atrakcí“ jen do té míry, aby 
byl zachován klidový režim oblasti. Cílem 
je přírodní park, ne disneyland. 

• zhodnocení míst propojit s větší 
informovaností  o jejich kvalitách - pokud 
víme, co se chrání, neničíme to. 

• rozvoj jednotlivých částí s podporou 
a využitím místních komunit a aktivních 
občanů - ti nejlépe vědí, jaké jsou potřeby 

• obnova druhové rozmanitosti - porosty 
udržovány kosením postupnou sečí nebo 
spásáním luk, obnova vinic, ovocných 
sadů starých odrůd, mokřadů a pobřežních 
biotopů

• další revitalizace Motolského potoka 
a přítoků, kvalitní nakládání s dešťovou 
vodou, zadržování vody v 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.

zeleň - ochrana

lesy
plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy

místa chráněné přírody
hranice přírodního parku
historické parky

hranice území

památné stromy

Motolské rybníky - 
ochrana prostředí rybníků

 v přírodním parku, oživení 
břehů Park Motolka- sloučení ploch zeleně 

kolem rybníků do jednoho parku zvýší 
hodnotu území i jeho ekologickou stabilitu 

Lesy za golfem - 
podpora přirozených porostů, 
zpřístupnění cestami, v lesích 
malá přírodní hřiště 

Golfové hřiště - 
omezení expanze hřiště,

postupná náhrada jehličnanů na 
golfovém hřišti za domácí dřeviny 

(foto vlevo) Hliník a okolí- 
návrat ovocných stromů 

do sadů i stromořadí
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skalka

Kotlářka - zachování stávajících lesů 
a skalní vyhlídky, vytvoření citlivě 
zakomponovaných cest ve stávajích 
porostech

Motolský potok - otevření 
koryta s doprovodnými břehovými 
prosty

Skalka - ochrana skalního výchozu,  
kontrolované zpřístupnění, přeměna 
usedlosti na středisko ekologické 
výchovy

Lineární parky - propojení stáva-
jících a navržených parků pásy zeleně 
- např. podél železnice

Louky za Skalkou - podpora bio-
diverzity - nové květnaté louky a sady, 
napojení zeleným pásem na Ladronku

Park Cibulka - obnovení 
průhledů krajinou, důsledná 
přeměna na krajinářský park
s velkými květnatými loukami

Lesy na Cibulce - náhrada 
produkčních lesů za listnaté, obno-
va květnatých luky a mokřadů



staré cesty 
a usedlosti

Ze struktury místa lze těžko vyčíst původní 
charakter údolí, se zelenými svahy a usedlost-
mi, vinicemi, políčky a pastvinami. Dochovaná 
je historická stopa středověké cesty v traso-
vání dnešní ulice Zahradníčkovy, dále cesta 
jižním směrem na Stodůlky, dnes jako méně 
významná trasa pod tratí k lesům Vidoule. 
Z původních osad, viničních domů a usedlostí 
jich zůstalo zachovaných velmi málo - nápor 
nové výstavby a komunistického plánování 
přežily v dobrém stavu jen Kotlářka a Zámeč-
nice. Ani jednu z nich však běžně nevnímáme 
jako dominanty údolí - charakter místa je pro-
měněný natolik, že  dominantou jsou dopravní 
stavby, zbytek údolí je pohledově roztříštěný. 
Původní usedlosti se dochovaly většinou jen 
v místních názvech.

Hlavní celky, nazvané podle původních used-
lostí, jsou:

• park Motolka - Motolské rybníky
• park Kotlářka
• park Skalka
• park Cibulka, s navazujícími lesy za golfem

Návrh cest propojuje místa historického rázu 
s kvalitními přírodními lokalitami. Na severní 
straně údolí propojujeme kolonii Buďánka, 
Skalku, Kotlářku a Motolku, s propojením dále 
na Řepy, a severní cestou na Ladronku. Jižní 
strana údolí je rozdělená na dvě poloviny, pro-
pojením u železniční zastávky Stodůlky vznikne 
dlouhý pás parků a lesů mezi Šalamounkou
a Kalvárií. 
Středobodem údolí je historizující krajinářský 
park Cibulka, kde je zapotřebí obnovit pohle-
dová propojení krajinou. 
Historickou identitu místa navrhujeme podpo-
řit kvalitním naučným systémem. 

Motol
Motol, vesnice zvaná dříve také Motoly, má 
na rozdíl od Košíř dochované historické jádro. 
V původním rozvržení podél potoka je novogo-
ticky upravený zámeček, původní - a dodnes 
funkční maltézský pivovar, a výš na potoce, pod 
křížem na Kalvarii, bývalý mlýn. Majetek  byl 
v řádu maltézských rytířů až do roku 1922, kdy 
ho odkoupila pražská obec. Část pivovaru ustou-
pila Plzeňské ulici, a celé sídlo ztratilo historic-
kou návaznost na údolí vybudováním naddimen-
zované křižovatky Bucharovy ulice. 

Kotlářka
Nejvíce zachovalá krajinná dominanta motolské-
ho údolí, která je po několikeré rekonstrukci po-
užívána jako penzion a restaurace. Usedlost tvoří 
obytné budovy a hospodářská stavení s viničním 
domkem,  převážně z poloviny 18. století. 
Hospodářské budovy jsou seskupeny kolem 
dvou dvorů, se sklepy zahloubenými do stráně.
Na jižních svazích bývaly vinice, ty byly za válek 
kolem roku 1742 zničeny, a přeměněny na pole, 
hliniště a cihelny.

Cibulka
Předchůdcem současné Cibulky byl dvorec 
ze 14. století, obklopený poli, ovocnou zahradou 
a vinicemi. Později byl dvorec barokně přesta-
věn, do svojí podoby byl pak v letech 1817- pro-
měněn pasovským biskupem Leopold Linhart 
Thun-Hohenstein. Ten podle svých představ 
přestavel dvorec na klasicistní empírový záme-
ček s romantickým přírodním parkem, dodnes  
výjmečným. Zámeček i blízké zahrady se socha-
mi, vstupními altány a ohradními zdmi jsou 
v trestuhodném stavu. 

Motol cesta spojující 
Motol a Košíře

cesta k usedlosti 
Spiritka

cesta k usedlosti 
Šafránka
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Kotlářka

Cibulka

Skalka

Ladronka

Klimentka
Zámečnice

Poštovka
19 

 







Ladronka
(také zvaná Štěpánka, Tiburciovská) je 
zaniklá usedlost v Praze 5 - Smícho-
vě, která stála v dolní části ulice Pod 
Kotlářkou, v místech středověké vini-
ce. Na konci 19. století ji vlastnila rodi-
na Rennerů, majitelů nedaleké Skalky. 
Usedlost zanikla kolem roku 1938, kdy 
byly její pozemky rozparcelovány.

Zámečnice
Zámečnice je jednou z mála dochova-
ných   viničních   usedlostí,   které 
lemovaly historickou cestu podél    
Motolského potoka ke Karlštejnu 
(dnešní Plzeňská třída). Vinice, která 
se zde nacházela od 15. století, patřila 
arcibiskupovi , proto se jí říkalo také 
Biskupka. Samotná usedlost s hos-
podářským dvorem a pahorkovitými, 
pravděpodobně zdobnými zahradami, 
vznikla na počátku 17.století, později 
byla klasicistně upravena.

Skalka
Na krásném místě, východním úbočí 
vrchu Skalka, stojí ještě dnes pozů-
statky honosné usedlosti, nazvané po 
majitelce Dorotě Skálové. Obytný dům 
byl ve tvaru U, se třemi hospodář-
skými budovami. Původně byla také     
obklopená vinicemi, později s ohradní 
zdí uzavírající barokní zahradu, která 
je dnes neprostupně zarostlá, s torzy 
brány a základů ostatních budov. Před 
několika lety sloužila usedlost pro    
bydlení, dnes je zpustlá.

Klimentka
Další ze zbořených hospodářských 
usedlostí, stávala ještě v roce 1926 
při Plzeňské ulici. Připomíná ji pou-
ze místní název ulice. Vystavěna byla 
na konci 17. století, na místě vinice. 
Stejně jako Zámečnice byla obklopena 
barokně upravenou zahradou se so-
chařskou výzdobou. Poslední podoba 
Klimentky byla také klasicistní.

Poštovka
Usedlost sloužila v 19. století jako po-
měrně známý zájezdní hostinec,         na 
vhodném místě mezi Motolem a Koší-
řemi. Sloužil jako zázemí sousedním 
vojenským cvičištím, tak nuznějším 
obyvatelům, kteří sem přicházeli za 
almužnou. 
V 60. letech 20. století byla budova 
zbořena, aby v těchto místech bylo 
naprojektováno sídliště. To nakonec 
nebylo kvůli nevyhovujícímu geologic-
kému podloží postaveno...

cesta spojující 
Košíře a Stodůlky

podkladová mapa: 
Stabilní katastr, ČUZK



Park Cibulka

Park - lesopark?
Park je vnímán jako les, a taky z větší části 
lesnicky využíván. V lesoparku jsou příjemné 
stezky, malé hřiště, a prostor pro pejskaře       
a delší osamělé vycházky (musí se vždy do-
kola, cesty moc nikam nevedou). Vlastní park 
je živější, různorodější, s trávníky, loukami, 
sadem a vodními prvky. Víc fandíme parku,  
lesopark je i na Hliníku a za golfem. 
Cesty
Velkým kladem parku je dodnes zřetelná  hus-
tá cestní síť, vycházející z půvoního rozvžení 
anglického parku. Místní sem chodí velmi 
rádi, a to z celkem širokého okolí. Nabízí se tu 
výborné podmínky pro klidné procházky 
i terénní běh, jsou tu cesty vhodné pro kočár-
ky, malé děti i stezky přírodnější povahy. 
Princip obnovy cestní sítě, s různorodými 
povrchy podle možného využití, je pro nás pří-
kladem při navrhování cest v dalších parcích 
Motolského údolí. 
Stromy
Původně park s velkým důrazem na výběr 
vhodných druhů v návaznosti na okolní kraji-
nu, dnes lesopark, místy s opravdu nevhod-
nými monokulturami smrků. Naštěstí jsou 
dochované alespoň některé duby a jasany, 
podél potoků olše a jilmy. V parku byla výsad-
bou stromů podpořeno prostorové ztvárnění 
a důležitost míst, například cesta k čínskému 
pavilonu byla lemována stromořadím dubů 
zimních.

Významná památka zahradního umění,         
o které nemusíte vědět, ani když Motolským 
údolím denně projíždíte. Původně 
romantický park splývá s okolními lesy,        
a i když je postupně obnovován, tak samotný 
park a jeho původní kompozice zůstávají 
náhodným návštěvníkům spíše skryté. 

cesta spojující 
Motol a Košíře

stav

Provázání s okolím
Výstavba železniční dráhy, sportovišť, devasta-
ce historických objektů a vstupů...Cibulka je 
izolovaná pohledově (původně dominantní altán 
cloní velké stromy) a především prostorově - plot 
areálu tenisu, velká hala a trať železnice nyní uza-
vítají jihozápadní část, bez možnosti prostupu. 
Od Košíř vznikl kolem hájovny hodně využíva-
ný  nástup, který částečně nahrazuje původní, 
překrásný a důstojný vstup přímo k zámečku. 
Železniční zastávka Praha- Stodůlka je přímou 
spojnicí z centra Prahy. 

Stav 
Cibulka byla jednou z mnoha usedlostí vnější 
Prahy, a dochovala se dodnes díky přestavbě 
na empírový zámeček s pozemky přeměněnými   
v letech 1815-24 na  rozsáhlý anglický park. 
Založení parku vycházelo z dramatického terénu 
místa, navazovalo na okolní okolní krajinu, 
a kombinovalo pravidelné členění zahradních 
ploch v návaznosti na usedlost, se sentimentálně 
pojatým anglickým parkem. Po smrti zakladatele 
byl park pro všechny spíše přítěží - postupně 
chátral, ukrojením velkých částí parku železnicí 
a sportovišť přišel nejen o svou velkolepou rozlo-
hu, ale především o návaznost na krajinu.  

Drobné stavby a sochy 
Romantické stavby a sochy měly připomínat 
lidskou pomíjivost, minulé časy, daleké krajiny.  
Dnes drobné stavby i sochy, umístěné trochu 
bez prostorového kontextu a původních vazeb 
působí lehce kuriózním dojmem. Záchvěv nos-
talgie zakladatele parku, biskupa Leopolda Leo-
narda Thuna z Pasova, v parku zůstává. 
Hájovna
Novogotická hájovna je jako jedna z mála staveb 
dnes obnovená, a slouží komunitnímu spolku 
s lapidárním názvem Hájovna. S odkazem na 
zakladatele parku se snaží kultivovavat a zvele-
bovat veřejný prostor parku. 

2

3

1

1 lesy v parku - viditelné zastoupení jehličnanů
2 stav usedlosti
3 obnovené jezírko u Diany192 | 



Čínský pavilon

ovocný sad

Dianin chrám nad 
jezírkem

poustevna

studánka

obnovené jezírko

Jupiter

socha Sv. Jana 
Nepomuckého

rozhledna a hájovna

jeskyně Dantovo peklo 
se sochou Jitro

dětské hřiště

stopa původního 
rybníčku

původně růžová zahrádka 
se zahradnickým domkem

východní zahrada 
se vstupními 
pavilony

severní zahrádka s terasou, původně 
zdobenou sochami Číňánků

tenisové kurty 
a cyklistická hala

usedlost Cibulka

Podkladová mapa:
Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, Praha 1999



Park Cibulka

Park má zůstat otevřený lidem, ale má být 
zřetelně jasná jeho primární architektonicko-
krajinářská hodnota. Obnova parku musí být 
v souladu nejen s dnešními potřebami 
a nároky, ale také s památkovou péčí, ochra-
nou přírody, a s lesním hospodářským plánem 
(v okrajových zónách). 
Pro obnovu podle těchto krajinářského parku 
byla zpracována projektová dokumentace        
v letech 2003 - 2007 ateliéru New visit (Archi-
tektonicko-krajinářská studie romantického 
parku na Cibulce, Ing. Tomáš Jiránek)
Park Cibulka by měl znovu být jednou 
z významných dominant údolí. Navrhujeme 
vytvoření dálkových průhledů v původních 
kompozičních osách - vzniknou pohledová 
propojení staveb mezi sebou i mezi dalšími 
parky.  Samotný park vyžaduje obnovení 
důstojných vstupů, především historicky 
cenné západní zahrady se vstupními pavilony, 
ale i vytvoření architektonicky zpracovaného 
nástupu z ulice Plzeňské. Důležité je napoje-
ní na okolí - otevření zahrádkářské kolonie, 
vytvoření cesty ke stanici Stodůlky, a lepší 
propojení na Vidouli. Cyklistické trasy povedou 
mimo plochu parku. 
V samotném vnitřním parku pak je nutná 
oprava drobné architektury, otevření lesních 
porostů do volných ploch kvetoucích luk, 
doplnění cestní sítě, a celkové krajinářské do-
tvoření parku. To zahrnuje i přeměnu součas-
ných produkčních lesů na listnaté, na uvolnění 
porostů, především v centrální části - nejlépe 
výběrem perspektivních stromů, které budou 
ponechané v kvetoucích loukách jako solitery. 

Čínský altán na
 fotografii z roku 1929

poustevna s pozadím velkých stromů, 
a okolními pastvinami - rok 1924

šedivou barvou jsou 
vyznačené lesy

pastviny (značené žlutou 
barvou) tvořily většinu území.
Volné plochy dávaly vyniknout 
stavebním prvkům

cesta ze Smíchova 
na Karlštejn

koryto 
Motolského potoka

návrh

podkladová mapa: 
Stabilní katastr, ČUZK

lesní porosty
louky
solitéry a skupiny stromů
vodní prvky

návrh



zpřístupněný 
Čínský pavilon

reminiscence historických 
zahrad usedlosti

obnova usedlosti jako do-
minanty parku, s přímou 
vazbou na jeho kompozici

přírodě blízké 
dubové porosty

otevřený výhled 
v kompoziční ose

rybníček Louže 
- v původním místě

nový průchod 
k Vidouli

obnovená 
cestní síť

přírodě blízké 
lesní porosty

přírodě blízké 
lesní porosty

nová cesta
k zastávce Stodůlky

květnaté louky

nová cesta na 
Hliník

ovocný sad 
starých odrůdmokřadní louky 

podél potoka

obnovená 
původní alej

zpracováno s použitím architektonicko- 
krajinářské studie parku na Cibulce, 

autor Tomáš Jiránek, 2003-7 



cesty Motolským 
údolím

extrémně špatné 
pěší propojení

Nemocnice Motol

směr lesopark 
Řepy

zastávka Praha - Stodůlky

propojení Motolky, Kalvárie 
a lesoparku Řepy vyžaduje zásadní 
dopravní vyřešení ulice Bucharovy 
s respektem k pěší a cyklistické 
dopravě

dochovaný kamenný 
můstek

cesta ve stopě historické 
spojnice Košíř a Stodůlek

lesy za golfem
doplněná cestní síť, především o dobré spojnice 
mezi Kalvárií, Vidoulí, Cibulkou a Motolkou. 
V lesích pohodlné pěší stezky, běžecké trasy,  
i trasy pro kola. 

park Motolka
přidáváme cesty pro pěší, i malé cyklisty. 
Spojujeme cestou v zeleni Motloku s ne-
mocnicí, a na jihu s lesy k Vidouli. Lépe 
propojujeme se Skalkou.

Plzeňská ulice

stopy původní cesty 
na hraně lesa

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.

Nedostatek spojení s okolním světem byl        
i v dřívějších dobách pro Motolské údolí 
typický. Uzavření z obou stran svahy, dříve 
produkčními, dnes porostlými lesy, zname-
nalo jistou izolaci od okolí. Jediná významná 
středověká obchodní stezka vedla údolím 
od Vltavy (v místě kde se vlévá Botič) na 
Karlštejn. Nebyla napojená na žádnou z měst-
ských bran, ale pouze na uliční síť předměstí 
Smíchova.  
V těchto místech propojovala osady Motol 
a Košíře, a využívala pozvolného stoupání 
podél Motolského potoka. Další cesty údolím 
byly většinou místního charakteru, propojo-
valy další osady a usedlosti (na jih Stodůlky   
a Jinonice, na sever Šafránka a Spiritka). 
Výraznou změnou bylo napojení Plzeňské 
ulice na most Palackého, výstavba nových 
Košíří - a především připojení k tzv. Velké 
Praze roku 1922. Dopravní tepna Plzeňské se 
postupně rozšiřuje, přibývají tramvaje, a vy-
tváří se uzavření ze severozápadu motolskou 
nemocnicí. Razantním zásahem byla výstav-
ba dálniční spojky, která odřízla původní obec 
Motol,  a zcela narušila krajinný ráz údolí.

cesty

lesy
plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy
stávající cesty zpevněné
stávající pěšiny

navržené cesty zpevněné
navržené cesty přírodní
hranice území

navržené cesty dálkové

stav a návrh
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Nemocnice Homolka

zastávka Praha - Cibulka
Motolskému údolí v jižní části 
chybí propojení se Stodůlkami 
a Jinonicemi

park Cibulka
park Cibulka je nutné lépe propojit s lesy za golfem, 
s dalšími cestami ke Kalvárii a do starého Motola. 
Vytvořením cesty pod nádražím vznikne možnost do 
parku zajet z centra města vlakem. 

Zelená cesta
Směrem k centru města lze podél železniční trati 
vytvořit parkovou spojnici přes Šalamounku  
a Husovy sady až k Andělu.

park Kotlářka
stejně jako u Skalky je navržená nová cestní síť. 
Pohodlné okružní cesty, cesty k vyhlídce 
 a rozhledně. Dobré pěší propojení s hřbitvem, 
spodní cesta s vyhlídkou na Cibulku. Mezi 
Kotlářkou a Skalou je navržené propojení. 

cesty v parku Skalka
spojují Motolské údolí s možným 
propojením na Ladronku. V parku 
jsou navrženy okružní procházkové  
i běžecké trasy.

propojení údolí 
přiblížením pohodlných cest až 
k patám kopců vzniká ojedinělá mož-
nost projít celé údolí parky nebo lesy, 

hřbitov 
Kotlářka

Skalka

Plzeňská ulice Buďánka - původní kolonie



cesty Motolským údolím

+ -

1

7

8

2

3

4

5

6

stav

     chybí

• cesty nespojují ani jednotlivé parky mezi sebou, ani 
nenavazují na skutečný pěší provoz. 

      Ve většině ploch cesty zcela chybí

• v území jsou velké bariéry, znemožňující průchod údolím

• v parcích i plochách zeleně chybí mobiliář

fotografie současného stavu

1 cesta podél Motolského rybníka
2 panelová cesta podél hřbitova Kotlářka
3 lávka přes Motolský potok
4 přírodní cesty v Motolce
5 cesta v parku Cibulka
6 vyhlídka nad vrchem Skalka
7 chodníky na Sídlišti Homolka
8 nástup do parku Kotlářka

     funguje

• dostatek cest je pouze v parku Cibulka, a částečně 
v blízkosti Motolských rybníků. Tam jsou cesty jak 
zpevněné, tak lesní, a jsou místními využívány pro 
procházky, běhání, venčení psů

• v dalších parcích a lesích jsou vyšlapané stezky 
všude tam, kde je lákavá příroda

198 | 



1

4

6 7

32

5

8



cesty Motolským údolím

1

1
7

7

8

8

2
3

3

4

4

65

• skutečné propojení jednotlivých parků a lesů mezi 
sebou novými cestami, schodišti

• celkové propojení Motolského údolí 
cestou ve svazích, věnovanou přírodním, 
krajinným a historickým hodnotám 

• ideové napojení na plánované propojení k Vltavě a do 
centra Prahy

• zlepšit prostupnost uzavřených areálů -  tenisové 
kurty, golfové hřiště, nemocnice

• vytvoření sítě různorodých cest uvnitř parků a lesů, 
od přírodních stezek, pohodlné  
zpevněné cesty

• podél cest, u vody a na vyhlídkách lze umístit různé 
lavičky. Navrhujeme využití svahů, zídek a schodišť 
pro posezení

• jako cíle cest vytvořit zajímavá místa - malá 
přírodní hřiště, vyhlídková místa, piknikové louky, 
drobné sportovní plochy, občerstvení 

návrh
referenční fotografie

1 vhodně obnovená schodiště v parku Cibulka
2 kultivované, udržované přírodní cesty 
3 mlatové cesty pro pohodlnou chůzi
4 dřevěné lávky jako funkční cesta i ozvláštnění    
  přírodního parku
5 různé povrchy pro různá místa - parkové cesty 
  z kvalitní kamenné dlažby, 
6 cesta, schodiště, lávka, stupně na sezení 
   - víceúčelová řešení
7 pro běhání - měkký mlat, pro cyklisty, kočárky    
   -  asfalt. Příklad z Ladronky. 
8 zpřístupnění břehů pomocí vyvýšených mol 
 a cest
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Voda v Motolském 
údolí

historie

Motolský potok pramení mezi supermarketem, 
obchodními halami a továrnou nedaleko stanice 
metra Zličín a do Vltavy se vlévá u Palackého 
mostu.
V části od motolské Kalvárie až od rybníku 
Kotlářka je veden po povrchu, a dále až do Vltavy 
je zatrubněný, a tedy v údolí neviditelný.  
V horní části je postupně revitalizován, a to 
včetně přítoků. Obnovená jsou i okrasná jezírka 
 v parku Cibulka. 

V minulosti byl potok využíván hospodářsky - 
například pro bývalý Maltézský  mlýn v Motole, 
S přibývající výstavbou na přelomu 19. století 
se stal spíše kanalizační stokou, byly do něj 
svedeny všechny odpady. Postupně byl - po 
opakovaných povodních - zatrubněn v délce 
4,2 km - nejvíc z pražských potoků. Pro 
obyvatele Smíchova tím byl zcela ztracený. 
V druhé polovině minulého století byly 
pro pražany vybudovány tři rybníky jako 
koupaliště. Začátkem 21. století, dalších 
velkých povodních, byl potok v horní části 
revitalizován pro větší zadržení dešťové vody, 
a v minulých letech přibyl rybník Kotlářka. 

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.

plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy stávající

vodní toky zatrubněné
vodní toky stávající otevřené

voda stav

studánky
hranice území

lesy

Motolské rybníky Motolský potok

přítok Motolského potoka 
- občasná vodoteč 
u golfového areálu

přítok Motolského potoka - 
občasná vodoteč 

u golfového areálu 

Pivovarský rybník

technická úprava koryta Motolského 
potoka pod Bucharovou ulicí

vodoteč u golfového arálu - suché 
koryto s můstkem

citlivě obnovený 
Motolský potok

rybníček Louže - 
dnešní stav

stav
Motolské rybníky - byly vystavěné až v šedesá-
tých letech 20. století, na vlhkých loukách v nivě 
potoka. 

Prostřední Motolský rybník - slouží 
jako přírodní koupaliště se snad 
nejlepší vodou v Praze. 

Dešťová usazovací nádrž Motol - technická stavba, 
nádrž zachycuje hlavní znečištění dešťových vod ze silnic

přítok Cibulky - občasná vodoteč 
 původně s rybníčkem Louže
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Motolský potok pod 
Plzeňskou ulicí

rybníček Louže - 
dnešní stav

jezírko pod Dianou

Stálý rybníček - na oploceném 
pozemku pod Skalkou

Prameny- chráněné křídové prameny, 
dnes silně zarostlé

nádrž Kotlářka

potok Cibulka

Studánka Jupiter - bývala součástí 
krajinářského parku Cibulka, nyní 
je zcela vyschlá

Motolský potok - vede pod  zemí od rybníku Kotlářka 
až do Vltavy, zatím je v celé této části zatrubněný

Studánky -  směrem k 
Vidouli je jich bylo několik, 
dnes jsou často vyschlé

Cibulka- jezírko pod Dianou, 
obnovené v roce 2006

studánka Cibulka



Voda v Motolském 
údolí

návrh
tři zásadní oblasti
• obnovit vnímání potoků a rybníků jako 

základní krajinné součásti. Úpravy 
Motolského potoka budovat v návaznosti 
na první etapu, s postupným odkrytím 
zatrubněného potoka podél Plzeňské 
ulice. Vytvoření dvou nových rybníků 
v části Motolka, a obnovení rybníčku 
v lesích Na Cibulce v jeho historické 
stopě.

• zásadně upravit  hospodaření s dešťovou 
vodou v celé oblasti - zadržování vody 
v místě pomocí dalších úprav vodních 
toků, retencí, vsakování místo odvodu 
do kanalizace, používání zelených střech 
na nově navržených budovách, doplnění 
stromů v ulicích pro snížení horka                   
a zpětného odpařování vody do vzduchu

• u stávajících otevřených potoků a rybníků 
zlepšit obyvatelnost břehů - vytvořit lepší 
přístupy k vodě

V rámci konkrétních úprav navrhujeme 
dva nové rybníky v parku Motolka, v jeho 
střední části, úpravu západní části velkého 
Motolského rybníka - obytný břeh s litorální 
zónou, s rostlinami, a také „polidštění“ 
dešťové usazovací nádrže Motol. V rámci 
historického parku Cibulka obnovujeme 
rybníček - na původních mapách je uveden 
pod názvem Louže.          

V rámci úprav parku Motolka jsou navrženy 
retence dešťové vody ze zpevněných ploch do 
zeleně, stejný princip bude u výsadeb v ulicích 
- stromová rabata navrhujeme jako snížená, 
s přísunem dešťové vody ke kořenům. 

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.

zelené střechy 
u nových staveb

zachytávání a odpařování vody 
-  průlehy a retence

příklad oživení břehů

Park Motolka, vybudování dvou 
nových rybníků s dobře přístupnými 

břehy

Západní rybník, úprava vstupu 
 s lávkami, pobytovými schody 

a litorální zónou

Lesy na Cibulce, 
navržená obnova 
rybníčku Louže
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otevření Motolského 
potoka v rámci 1. etapy

zelené fasády, střechy i balkony 
- zelené město

zachycení dešťové vody 
v zastavěném území - umělé louže

průlehy pro zachytávání 
přívalových dešťů

pobytový břeh 
vodního toku

Pod Cibulkou, odkrytí a propojení 
potoka pod Plzeňskou ulicí

Lesy Cibulka, přeměna jehlič-
natých lesů na listnaté, přiroze-
ně zpevňující půdu a zachytáva-
jící větší množství vody

Plzeňská ulice, potok součástí 
kultivované úpravy nového náměstí

stávající rybníček začlenit 
do plánované výstavby

kultivace Křídových pramenů, opodle 
doporučení ochrany přírody 



aleje

plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy

aleje stávající
významné stromy v ulicích stávající

aleje navržené

aleje

hranice 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.

Motolské údolí je tak bohaté na zeleň, že chy-
bějící stromy v ulicích ani příliš nevnímáme. 
Stromořadí přitom byly součástí cest mini-
málně od baroka, vysazovaly se nejvíce jako 
ochranný a produkční prvek, místy i jako 
prvek kompozice - vedení dálkových pohledů. 
V motolském údolí lze najít na historických 
mapách aleje podél cesty Košíře - Motol  - 
tehdejší cesty z předměstí Prahy na Karlštejn.  
Dále je - už  v dobových pramenech zmiňovaná 
-  částečně dochovaná alej z dubů vedoucí 
k čínskému altánu v parku Cibulka.
V městské zástavbě aleje chybí, pouze podél 
jižní hrany motolské nemocnice jsou dosazo-
vány do jednořadé aleje lípy. Zajímavý je pak 
rozdíl při srovnání obytné kolonie Pod Homol-
kou, kde uliční profily jsou úzké, a se stromy 
se zřejmě rovnou nepočítalo, a s velkorysým 
založením kolonie Cibulka, kde ve většině ulic 
byl ponechán prostor pro dvouřadou alej. 
Vzhledem k pozitivnímu vlivu stromů v ulicích 
(snížení prachu, hlučnosti, odpařování vody 
do ovzduší a tím pocitovému ochlazování 
prostoru), a především kvůli stínu navrhujeme 
doplnění velkorysou alejí ve dvou až třech řa-
dách podél Plzeňské ulice. Alejí zviditelňujeme 
trasu historické cesty (dnešní Zahradníčkova 
ulice). V nově navržené zástavbě je se stromy 
všude počítáno, aleje jsou zvolené podle profilů 
ulic. V ulici Plzeňské počítáme s tím, že aleje lze 
vysadit až po úpravách sítí TI.

stav a návrh

Plzeňská ulice

Zahradníčkova 
ulice

ulice Weberova 
- V Úvalu

V Úvalu - alej z javorů klenů, 
v některých místech lze zapěstovat 

stávající stromy v lemu ulice

Zahradníčkova ulice 
sever - alej z kvetoucích 
střemch (Prunus padus)

školní areál- lem ze 
stromů, snášejích dopravní 
zátěž - akáty, dřezovce aj.

Alej Weberova - doplnění 
stávající lipové aleje

alej na Hliníku - náhrada stávajících 
jehličnatých porostů za ořešáky 
(Juglans regia)
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alej podél otevřeného 
potoka - z jilmů (Ulmus 
carpinifolia)

Košíře - stávající aleje 
ve velkoryse navržených 
ulicích

stromy v Plzeňské ulici 
z 1. etapy

Plzeňská ulice

Hřbitov - alej podél ohradní zdi, z velkých 
stromů - ořešáků černých (Juglans nigra)

Hřbitov - úprava 
vstupního prostoru

Zahradníčkova jih - alej na okraji 
parku z dubů bahenních (Quercus 
palustris)

aleje k Ladronce - zvýraznění cesty 
pomocí alejí z velkých stromů - javor 
mléč (Acer platanoides), dub letní 
(Quercus robur)

Brdlíkova ulice - alej z třešní Prunus 
avium ´Plena´ (neplodný kulivar)

Aleje v nové čtvrti - v ulicích stromy s 
menší nebo střední korunou - například 

okrasné hrušně, jeřáby nebo hlohy



aleje
návrh

1

1

7

7

8

2

34

6

5

• navrhujeme nové aleje do původní i nové 
zástavby

• hlavním krajinotvorným prvkem je alej velkých 
stromů jako doprovod Plzeňské ulice. Stromy 
jsou navrženy v pruzích oddělených od dopravy, 
s podrostem zeleně.

• v nové zástavbě jsou stromy v ulicích součástí 
uličních profilů jako jednořadé nebo dvouřadé 
aleje

referenční fotografie

1 parkování mezi stromy, snížená rabata s propust-
ným povrchem využívají dešťovou vodu

2 kombinace stromořadí s mobiliářem a kvetoucími 
záhony

3 propustná rabata s mlatovým povrchem, vhodná   
i pro chůzi

4 nízké keře pod stromy, se zábranou proti  
devastaci zeleně auty

5 velké stromy pozitivně proměňují prostředí v ulici
6 možné řešení výsadeb v ulicích v kombinaci         

s parkováním 
7 prostor pod stromy, v propustné dlažbě
8 doplňovat staré aleje lze postupně - v ulicích jsou 

pak stromy různého stáří, a nikdy zcela nechybí

• stávající lipovou alej podél Motolské nemocnice 
doplňujeme, a prodlužujeme až k parku Motolka

• navrženou alejí z velkých stromů  
vytváříme důstojný vstup do parku Cibulka,   
stromořadím lemujeme  i hřbitov Kotlářka

• pro snížení nákladů na péči lze využít výsadbu 
do rabat v úrovni terénu, se spádováním ke 
stromům - pro zálivku je přirozeně využívaná 
dešťová voda 
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hřiště a sportoviště

stav

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.

V údolí mezi Motolem a Košířemi jsou 
především větší sportoviště, často uzavře-
ná. Dětských hřišť není moc, a nejsou příliš 
podnětná. Ze sportovišť je největším areálem 
goflové hřiště, následují tenisové kurty u Hli-
níku, fotbalové hřiště Spartak košíře, a teni-
sové kurty poblíž. Vždy se jedná o uzavřené 
areály, se vstupem za poplatek, nebo přímo 
s povinným členstvím. Ohrazeným areálem je 
také koupaliště v Motolském rybníce.

Pro volné sporty zbývají běžecké tratě (pře-
devším je využívaná plocha kolem rybníků, 
a park Cibulka, s návazností na Vidouli), a cy-
klistika. Cyklostezky jsou tu jen v hlavních 
dopravních ulicích. 

Z dětských hřišť je alarmující nedostatek 
příležitostí pro tenagery, hřiště tu pro ně 
není žádné. 

golfové hřiště

koupaliště

tenisové kurty

dětská hřiště stávající
sportoviště stávající

hřiště

hranice území

plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy stávající

lesy

docházková vzdálenost 250 m
běžecké trasy funkční

hřiště 
Dejlova

hřiště 
Kudrnova
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tenisové kurty

cyklistická 
hala

fotbalové hřiště

hřiště 
Pod Kotlářkou

hřiště 
Nepomucká

hřiště 
Peklíčko

hřiště 
Hamsíkova



nejen hřiště - město 
přátelské k dětem

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.

Přístup k dětem je třeba koncepční - jde         
o celkovou návaznost a změnu prostředí         
v místech, kde se hodně pohybují děti. Také 
je potřeba nabidnout jim možnost, proč být 
venku. Navrhujeme tedy v různých místech 
hřiště tak, aby nenarušily, ale doplnily pří-
rodní charakter místa - pro běh lze upravit 
a prodloužit stávající stezky, fitness prvky 
dáváme v blízkosti sportovišť. Přírodní dětské 
hřiště za golfem se může stát cílem výletů.
V místech, kde předpokládáme větší využití, 
přidáváme  náročnější lanové prvky a zábav-
nou cyklodráhu pro menší děti. 
Navrhujeme lezecké stěny na skále v lomu 
Kotlářka, a pro milovníky adrenalinu cyklistic-
ka extrémní tracky. 
Na sídlišti Homolka, na hraně s nemocnicí 
Motol,  chceme vystavět veselé hřiště pro 
děti, které tu bydlí, i které přijdou z nemoc-
nice. 
Golfové hřiště chceme více otevřít veřejnosti.

golfové hřiště

koupaliště

tenisové kurty

hřiště  v parku Motolka

beach volejbal

vysokoškolské sportoviště

vysokoškolský areál

dětská nemocnice Motol

přírodní dětské hřiště 
za golfem

pobytová louka 
s malým hřištěm

hřiště  pro děti 
z nemocnice i ze sídliště

psí agility hřiště single track dráha 
až na Vidouli

single track dráha 
na Vidouli

pumptrack

dětská hřiště navržená
dětská hřiště stávající

sportoviště stávající

hřiště

sportoviště navržená
běžecké trasy navržené

docházková vzdálenost 250 m

plochy zeleně veřejně přístupné
vodní plochy stávající

lesy

hřiště pro malé děti
hřiště pro teenagery a školáky

hranice území
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tenisové kurty

cyklistická 
hala

fotbalové hřiště
fitness stezka

lanové hřiště 
cestou ze školy

přírodní a naučné hřiště 
u ekocentra Skalka

lezecká přírodní stěna 
v lomu a dětské hřiště

hřiště s velkou terénní 
skluzavkou

hřiště  pro malé děti

ZŠ Weberova

ZŠ Nepomucká

malé vodní hřiště

sportovní hřiště

hřiště  pro malé děti

otevření školního 
hřiště pro veřejnost



1

1

7

7

82

3 3

4

6

5

• vytvoření bezpečného veřejného prostoru, 
přátelského k dětem - dostatek bezpečných 
pěších cest, lákavých cílů v přírodě, kvaltiní 
sdílený prostor pro děti i dospělé bez oddělení 

• 
• dostatek příležitostí pro pohyb a hru venku - 

různorodá místa pro všechny

• doplnit hřiště pro malé děti v blízkosti bydlení 
a pro větší děti v blízkosti škol

• příležitost ke sportu pro větší děti i dospělé 
- fitness prvky, dráhy pro kola, venkovní louky, 
místa pro petanque 

referenční fotografie

1 přírodní dětské hřiště, výtvarně zpracované 
a podnětné

2 pumptrack
3 lesní dětské hřiště
4 přírodní lanové hřiště
5 malá dráha pro inline brusle a odrážedla
6 hřiště s vodou 
7 fitness prvky v přírodě
8 single track

• pro dětská hřiště využít terén, les, skály  - 
přírodní prvky jsou ty nejlepší podněty ke hře 

• v potřebných místech doplnit víceúčelovými 
lavičkami, pro pozorování her, zvýšení sociálních 
kontaktů

• drobné prvky mohou být v lesích umístěné jako 
cíl vycházek

město přátelské k dětem
návrh
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stav



návrh
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park Motolka

Okolí Motolských rybníků je oblíbeným mís-
tem pro vycházky, běhání, pobyt na loukách  
a  venčení psů, důležitá je návaznost na obyt-
né soubory v okolí, a přítomnost přírodního 
koupaliště Motol. Zároveň je cestou na zastávky 
tramvají ze čtvrti a sídliště Homolka. Lákadlem 
jsou rybníky, staré stromy, louky, potok. 
Nevyhovující je především stav západní hrany 
prvního Motolského rybníka, a okolí usazovací 
nádrže. Výrazně chybí lavičky a další mobiliář, 
nedostatečná je cestní síť a místa jaou neudržo-
vaná.

Navrhujeme souvislý park, nazvaný Motol-
ka - s novými rybníky, cestami, a možnostmi 
využití. 
Hodnotné přírodní prvky, kterými jsou porosty 
v okolí rybníků a potoka a květnaté louky, chrání-
me a podporujeme. 
U Zahradníčkovy ulice navrhujeme nové aleje, 
kultivujeme okraj parku novou pěší cestou. 
Základně je park členěný na tři části 
• okolí stávajících rybníků, kde půjde 

především o zachování přírodních kvalit, 
s doplněním laviček, mostků, a drobných 
prvků pro děti

• střední přírodní část - s volnými plochami 
luk, prosekávanými cestami, doplněním 
cesta laviček

• východní část pro děti - kolem nových 
rybníků, v návaznosti na podchod k parku 
Cibulka

Ve všech částech obnovujeme staré, a dopl-
ňujeme nové cesty - hlavní jsou navržené jako 
zpevněné, komfortní pro chůzi - téměř všechny 
bezbariérové,  vedlejší mohou být užší, s měk-
kým mlatovým povrchem. V celém parku navrhu-
jeme nové můstky, v kvalitním designu.
U rybníků i potoka obnovujeme přírodě blízké 
porosty, břehy i hladiny zpřístupňujeme.

cesta mezi rybníky, se 
stromy na hrázi

doplnění sítě kvalitních 
cest a nových můstků

přírodní část parku

obnova technické nádrže 
- změna oplocení 
a přírodní úprava břehů

návaznost na úpra-
vu horního rybníka 
a křižovatky Plzeňské 
- Bucharova

návrh
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nový rybník, 
s přístupem k vodě 
na sedacích schodech 
a dřevěným molem

ulice Zahradníčkova 
s novu alejí v severní 
straně

podpora přirozených 
porostů podél potoka

přírodní část parku

cesta s lavičkami nad 
kvetoucími loukami

mobilní sauna 
s dřevěným molem

zábavná okružní stezka 
pro odrážedla

přírodní dětské hřiště
- vodní prvky, mola, 
vrbové altány

malá dráha pro in-line 
bruslení

dobrodružné hřiště pro 
velké děti

nový rybník, 
s přístupem k vodě na 
sedacích schodecha 
dřevěným molem
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park Motolka
návrh - přírodní hřiště

referenční fotografie

1 vrbové prvky v přírodním hřišti 
2 lávky navržené jako funkční, a zároveň designové, 
   výtvarné prvky
3 postupné sečení květnatých luk s vysekávanými 
   cestami
4 velké houpačky - doplňují v parku dynamický    
   pohyb
5 lanové hřiště - prvek, který napomáhá spolupráci  
   a interakci mezi dětmi
6 obytný okraj rybníka - v létě nezastupitelný prvek
7 přírodní prvky pro hry podporují vnímavost           
   a fantazii
8 vodní hřiště

střední část Motolky - celá pro děti

velké houpačky v trávníku

molo a sedací schody

alej na Plzeňské ulici

Celá východní část parku je určená přede-
vším pro děti - v souladu s přírodou a celko-
vým konceptem města přátelského dětem. 
Různorodá místa umožňují pobyt i krátké 
zastavení celým rodinám, ve volně přístup-
ných sportovištích je prostor pro teenagery 
i dospělé.
Všechny navržené prvky, cesty, sportoviště, 
drobné prvky architektury, jsou navrženy       
s velkým ohledem a citlivostí k prostředí, 
využívají stávající potenciál terénu, zeleně 
i vody, a jsou navrženy především z přírod-
ních a lokálních materiálů. 
Kvůli podpoře pohybu venku, který je v sou-
časnosti pro mnoho dětí téměř neznámým 
fenoménem, doplňujeme plochy o malé dráhy 
pro odrážedla a pro in-line bruslení, v návaz-
nosti na cyklotrasu Smíchov - Řepy. 
Cyklostezka je místně vedena jako okrajová, 
podél ulice Zahradníčkovy, kde nebude vy-
tvářet konflikt mezi rychle jedoucími cyklisty 
a běžnými uživateli parku. 

V blízkosti in-line dráhy je navrženo           
hřiště pro velké děti, s vysokou skluzavkou  
a tobogánem. Pro teenagery je zároveň 
určena plocha u rybníka se saunou, velký-
mi houpačkami, a sedacími schody k vodě 
- místo, kde je možné sledovat dění okolo,                          
a zároveň se nezapojovat.  
Pro menší děti a pro rodiče je určeno místo 
u vody posledního rybníku - zde bude hřiště 
z přírodních materiálů, dřeva, kamenů, vrb. 
Tady je ideální místo pro hry s vodou, a pro 
konakt přirozenou vodní plochou v bezpeč-
ném místě, pod dohledem rodičů. 
Ve svahu nad hřištěm budou jednoduché 
lanové průlezky, pod stávajícími velkými 
stromy. 
Celkový koncept soustavy různorodých 
míst  v parku umožňuje každodenní kontakt 
s přírodou, měnící se během roku, a podle 
stávajících životních potřeb. Nabízí různé 
možnosti vyžití a sociální kontaky, s ohle-
dem na bezpečnost a přehlednost místa. 
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zahrádkářská kolonie Hliník

+ -
     chybí

• osada je uzavřeným světem, který se od okolí 
izoluje - ať už placeným členstvím, vstupem na 
zámek, nebo oddělením neprůhledným plotem

• vymezení celé osady plotem - vzniká velká 
bariéra průchodnosti území

• intenzívní zahrádkaření není pro okolní 
přírodu velkým přínosem

fotografie současného stavu

1 nevhodné výsadby u přístupové cesty
2 krásný výhled z  Hliníku, z téměř nepřístupné 
  stezky
3 letecký pohled na kolonii - viditelná je absence 
  velkých stromů, převažují drobné produkční 
  parcely, oddělené plotem
4 vstup - jasné vymezení
5 život v osadě (z webových stránek svazu)
6 pozůstatky lanovky na Hliníku
7 izolující oplocení osady
8 zahrádka v osadě - jemný půvab lidské tvořivosti 
   (z webových stránek svazu)

     funguje

• osada je svým způsobem funkční, je majiteli 
zahrádek oblíbená a využívaná. V rámci 
komunity se pořádají různé společné akce.

• mít zahrádku ve městě je velká touha spousty 
pražanů, zájem o zahrádky se obecně spíše 
navyšuje

• Kolonie Hliník je díky využívání zahrádkáři 
špatně zastavitelná a tedy nevhodná pro 
developerské záměry

stav

umístění osady na Hliníku

Plzeňská ulice

tenisové kurty
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zahrádkářská kolonie Hliník

referenční fotografie

1 pěstební zahrada se sociální funkcí - komunitní 
   zahrada Kotlaska, Praha 8
2 městská pěstební zahrada
3 práce sbližuje - mezi generacemi, sociálními 
   vrstvami, postavením...
4 zvýšené záhony jsou oblíbeným prvkem kvůli 
dobré přístupnosti
5 nové, otevřené komubnitní zahrady vznikají všude 
   po světě - příklad z Paříže
6 osada s centrálním uspořádáním a volně přístup-
  ným okolím
7 zahrádkaření jako společenský prvek, spojující    
a inspirující 
8 společné akce pomáhají tmelit komunitu, 
   sbližovat zahrádkáře i místní usedlíky

návrh

Zahrádkářské kolonie jsou zajímavým        
fenoménem, který byl před pár lety na 
ústupu - některé kolonie se zrušily, jiné jsou 
navrženy k odstranění. Mezitím, s novým 
životním stylem, navracejícím se k přírodě 
a tradičním hodnotám, se situace obrátila. 
Ve městech se objevuje komunitní zahrad-
ničení, které umožňuje lidem bydlícím bez 
přímého kontantu s přírodou mít alespoň 
malý kousek vlastní zahrady.

Jako jinde ve velkých městech, i v rámci 
Prahy  mají lidé znovu zájem o malé pracely 
zahrádek se zahradním domkem, často bez 
civilizačních vymožeností - osady nemají 
zavedené kanalizace, vodovod bývá společný.
Zahradničení spojuje lidi napříč povoláním, 
jinými zájmy i generacemi. 
Zahrádkářská kolonie Hliník je ve své klasic-
ké podobě je zájmovým seskupením členů 
zahrádkářského svazu, a v rámci struktury 
údolí vytváří oddělenou, uzavřenou enklá-
vu, bez interakce s okolím. Bohužel se tím 
posiluje bariéra mezi parkem Cibulka a lesy za 
golfem, vytvořená primárně areálem teniso-
vých kurtů. 

Navrhujeme proto otevření osady, alespoň 
částečné zrušení plotu, a vymezení části pro 
komunitní, otevřené zahradničení. Podle 
příkladu jiných potevřených zahrad lze zvolit 
zaměření - spíše pěstební (otevřené 
produkční záhony), komunitní (společné 
kompostování, využití plodin, slavnosti 
a akce během roku), edukativní (přednášky, 
praktické semináře), nebo sociální (vzorem 
může být například vzorně fungující komu-
nitní zahrada Kotlaska  v Praze 8, vytvářející 
tréninková místa osobám po výkonu trestu  

a rodinám v nepříznivé sociální situaci.)

Pro kolonii Hliník je primární výsadou a před-
ností blízkost krajinářského parku Cibulka, 
který je - v rámci spolku Hájovna - centrem 
aktivních občanů čtvrti. Blízkost spolku, který 
oživuje a chrání historické hodnoty místa, by 
mohlo být velkou devizou při hledání nové 
náplně kolonie.
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sídliště - veřejný prostor
stav

+ -
     chybí

• sídliště mají klasické nešvary komunistického 
plánování - neurčitý veřejný prostor, špatné 
trasování cest, špatné umístění do okolí i do 
terénu

• nekvalitní materiály a povrchy, chybějící, 
nebo neudržovaný mobiliář

• chybí zeleň na střechách i fasádách

• absence vybavenosti - drobné služby, 
obchody

fotografie současného stavu

1 alej v Kudrnově ulici - jedna z mála stávajících 
  alejí v sídlišti
2 hrana kopce Kotlářka funguje jako zelená, ale 
nepřístup
   ná stěna
3 spodní hrana sídliště Homolka, ulice 
   Zahradníčkova s velkými jírovci
4 sídliště Poštovka, pohled na lesy za Motolem
5 objekt Poštovky, s výhledem na kopec Kotlářka
6 výhled sídlištěm Homolka na Kotlářku
7 sídliště Poštovka z Plzeňské ulice
8 centrální veřejný prostor sídliště Homolka

     funguje

• místa mezi domy jsou často parkově 
upravěná, na sídlišti Homolka byly při stavbě 
ponechány hodnotné starší stromy

• dobrá návaznost na veřejnou dopravu, 
parkování v místě je poměrně  uspokojivé

• blízkost velkých ploch zeleně

sídliště Homolka

Poštovka

Kotlářka
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sídliště

Obytné soubory Motolského údolí jsou 
naštěstí méně typickou ukázkou panelové vý-
stavby - mají výhodu v tom, že byly vystavěny 
do míst malého rozsahu, omezených přede-
vším terénem a okolní zástavbou (zájezdní 
hostinec - později usedlost Poštovka - byl 
při plánování sídliště ovšem zbořen). Svahy 
motolského údolí nedovolovaly výstavbu 
pomocí dlouhých jeřábových drah, domy mají 
maximálně 9 pater a 25 m na výšku, a celková 
rozloha sídlišť je dohromady jen 47 ha. 
Pro sídliště Poštovka je omezující dopravní 
zatížení z Plzeňské ulice, naopak se zde na-
chází Kulturní centrum Prahy 5 s galerií. 

Velkou předností obou sídlišť je návaznost 
na vrch Kotlářka, usazená struktura zástav-
by a přítomnost parkové zeleně mezi domy. 

Území jsou urbanisticky stabilizovaná.  
naopak veřejný prostor obou sídlišť je 
neuspokojivý - špatně založená a udržovaná 
cestní síť, nekvalitní materiály, degradace 
uličního prostoru parkováním, chybějící 
vybavenost, nejasná hierarchie prostor, nedo-
statečné prostředky na pěči o veřejný prostor     
a zeleň.. 

Pro daná sídliště je velkým nedostatkem 
špatné napojení na okolí, především do 
lesních ploch vrchu Kotlářka, obtížný přechod 
přes Plzeňskou ulici směrem k parku Cibulka, 
a chybějící dálkové propojení k Ladronce. 

Obnova veřejných prostranství mezi panelo-
vými domy a v obytných souborech je v sou-
časnosti velkým tématem.V daném místě je 
primárně pro obnovu zjistit skutečné 

potřeby místa. Je nutné ověřit skutečné trasy 
pohybu, zjistit množství míst na parkování, 
stanovit místa, která jsou oblíbená pro pose-
zení venku. 

Nutné je doplnění o kvalitní mobiliář různého 
druhu - jiné potřeby mají teenageři, jiné zase 
starší lidé.
Je nutno vytvořit místa ke společenským 
aktivitám, i lavičky pro klidné posezení. Pro 
děti jsou vhodné jak prvky pro nejmenší               
v přímé blízkosti bydlení i úřadů, tak hřiště 
pro teenagery, raději ve vymezených místech, 
ne přímo pod okny bytů. Všude je důležité 
používat kvalitní materiály a výtvarné prvky, 
posilující identitu místa.

návrh

referenční fotografie

1 drobné herní prvky mohou být jednoduché, 
  a dodat místu osobitost  - vnitroblok obytného 
  souboru
2 jednoduše koncipovaná úprava s posezením pod 
  stromy, s kvalitním mobiliářem
3 vodní prvky jsou vítaným oživením veřejných  
  prostranství - tam, kde je dostačující údržba
4 intimně ztvrárněný vnitroblokový prostor, místo 
s dobře oddělenými soukromými a veřejnými 
plochami
5 použití popínavých dřevin výrazně ozvláštní  
  prostor
6 autorské výtvarné prvky vytvářejí identifikaci 
   s místem
7 kultivované parkování a zeleň v městské ulici
8 zelené vnitrobloky, s oddělenými prostory pomo-
cí poínavek a stromů
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DOPRAVA

historie, swot analýza, etapizace, detaily řešení

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

Ing. arch. Tomáš Cach
pěší a cyklistická doprava
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historie dopravy 
v území

Historická stopa Plzeňské ulice je patrná již na 
mapě z 19. století, kdy tudy vedla cesta na Plzeň. 
Novodobý vývoj Plzeňské ulice je patrný z orto-
fotomapy z roku 1953, kdy byla v této stopě již 
koncem 30. let v úseku od Košířského náměstí 
prakticky po Pivovarský rybník založena široká 
městská třída se středním dělícím pruhem pro 
tramvaj. Ze snímku je patrná rovněž rozestavěná 
motolská tramvajová vozovna, jejíž první
polovina byla postavena již v roce 1937.

V této době sloužila pro průjezd ve směru západ – 
východ pouze ulice Plzeňská, která zprostředková-
vala rovněž vazbu na Motolskou nemocnici, s jejíž 
výstavbou se započalo rovněž již koncem 30. let.
Tramvaj byla vedena v ose ulice, přičemž 
v západní části byly úzké nástupní ostrůvky dle 
dobového standardu (šířka 1,75 m). Tramvaj v té 
době končila úvratí u Pivovarského rybníka.

V 60tých letech 20. století byla Plzeňská ulice 
ve východní části od Košířského náměstí směrem 
do centra rozšířena demolicemi staré zástavby 
(1956), která byla nahrazena panelovými domy. 
Současnou tvář získala oblast kolem zastávek Mo-
tol koncem 80. let, kdy se zrealizovalo prodloužení 
tramvajové tratě do nově vzniklého sídliště Řepy.
Celý rekonstruovaný úsek byl v osmdesátých le-
tech zřízen metodou velkoplošných panelů, stejně 
tak jako celá navazující trať do Řep. 

V roce 2010 proběhla další komplexní rekon-
strukce tramvajové tratě.  Velkoplošné panely 
nahradil otevřený svršek. Během rekonstrukce 
byly k zastávkám Hotel Golf a Poštovka zřízeny 
světelně signalizované přechody pro chodce. Dů-
ležitým prvkem hromadné dopravy v Motolském 
údolí byla rovněž železniční trať Praha Smíchov 
– Zličín - Hostivice se zastávkami Praha Stodůlky 
a  Praha Cibulka, vedoucí po jižní straně území.
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SWOT analýza (z pohledu dopravy)

silné stránky
 • dobrá dostupnost centra Prahy od úrovně 

Kotlářky 
 • pro veřejnou (doba jízdy 8min.) i individuální 

dopravu
 • přiměřená dostupnost centra Prahy od úrovně 

Poštovka 
 • kvalitní MHD
 • četnost spojů (od Kotlářky 37 spojů Tram+8Bus), 

(od Poštovky 30 spojů Tram),
 •  rychlost dopravy
 • samostatný CYKLO-BUS-TAXI pruh v Plzeňské od 

úrovně Kotlářky - směr centrum
 • docházkové vzdálenosti – krátkodobá rekreace 

v bezprostřední blízkosti obytné zástavby 
(zejména Cibulka, Skalka, Poštovka atd.)

 • vymezení veřejných prostranství převážné části 
obytného území vytváří spojitou síť

 • dobrá dostupnost veřejné dopravy – zejména 
tramvajová trať do centra města

 • dostupnost základní občanské vybavenosti pro 
většinu obytné zástavby (MŠ, ZŠ, potraviny atd.)

slabé stránky
 • hluk, vysoká prašnost (auta, autobusy, tramvaje) 

a emise v ovzduší (auta, autobusy)
 • překračování rychlosti
 • časté kolony na Plzeňské ulici - individuální 

doprava => omezení pohybu autobusů a vozidel 
záchranných složek

 • malá osová vzdálenost kolejí TRAM neumožňuje 
pohyb autobusů MHD po tram.tělese

 • vysoká průjezdná rychlost (automobily 
i tramvaje)

 • mohutné sloupy trolejového vedení a dopr. 
značení v chodnících a jejich četnost

 • bariérový efekt významných komunikací 
(zejména Plzeňská, Bucharova, Kukulova): 
intenzivní automobilová doprava spolu 
s omezeným množstvím fyzických možností 
jejich bezpečného a bezbariérového překonání 
(otevřený tramvajový svršek, více souběžných 
jízdních pruhů, svahování, zábradlí a svodidla)

 • bariéry uzavřených, resp. oplocených areálů 
(motolská vozovna spolu se SPŠ dopravní 
a přiléhajícím areálem ČVUT, sportovní středisko 
USK Praha spolu s přiléhající rezidenční 
zástavbou, Fakultní nemocnice v Motole 
a Nemocnice Na Homolce s minimálním 
množstvím vstupů) a nevhodná privatizace 
a zastavění volných parcel (např. U Klimentky)

 • přírodní bariéry a velká převýšení (obtížně 
prostupné prudké svahy a skály)

 • bariéra železniční trati (především terénní – 
náspy a zářezy, minimum vazeb)

+ -
 • stav &
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příležitosti
 • odhlučnění (méně hlučný kryt vozovky a kolejí), 

snížení prašnosti (zeleň v ulicích)
 • investice do kvalitních povrchů
 • pravidelný úklid a údržba
 • zklidnění dopravy 
 • dobrá dostupnost centra Prahy – možnost 

redukce IAD (parkování)
 • zúžení jízdních pruhů
 • omezení průjezdu nákladních aut
 • omezení velikosti zásobovacích vozidel, vymezení 

času pro zásobování
 • revitalizace a dotvoření základních 

chráněných bezmotorových propojení pro 
dopravu i rekreaci, zejména niveletně příznivé 
bezbariérové trasy podél Motolského potoka 
a několika příčných vazeb v severojižním směru

 • rozšíření chodníků a zvýšení pobytovosti 
významných ulic a křižovatek (zejména Plzeňská), 
lepší přístupnost tramvajových a autobusových 
zastávek v uliční síti

 • nová napojení železničních zastávek (Praha-
Stodůlky a Praha-Cibulka) a stanice metra A 
(Motol)

 • odstranění lokálních fyzických bariér pěší 
prostupnosti území (např. Ke Klimentce – Skalka, 
Leitzova – U Poštovky, Slavická – Kotlářka atd.)

 • integrační opatření pro cyklodopravu na 
významných dopravně-urbanistických osách 
(zejména Plzeňská – vyhrazené a ochranné 
pruhy pro cyklisty) a zřizování cykloobosuměrek 
v rámci zón 30 v obytné zástavbě (např. 
Kudrnova, Brdlíkova, Nepomucká atd.)

hrozby
 • čekání na jiné projekty, ponechání stávajícího 

stavu ve víře, že například Radlická radiála situaci 
vyřeší

 • nerealizace Radlické radiály, resp. pokračování 
v dosavadní dopravní politice města => zvýšení 
dopravního zatížení v ulici Plzeňská

 • zachování charakteru městské výpadovky
 • zvýšení kapacity automobilové dopravy 

v důsledku jejího přirozeného růstu
 • vytváření neprostupných bariér nevhodnou 

parcelací, resp. výstavbou a oplocováním 
v rozsáhlejších souvislých plochách a liniích 
(např. případné oplocení golfu a uzavření 
Goldscheiderovy, rozšíření oplocení 
kynologického cvičiště či Motolských rybníků 
atd.)

 • nevhodná bariérová dopravní řešení při 
opravách a dílčích úpravách stávajících 
komunikací i výstavbě komunikací nových 
(úzké chodníky, obtížné překonávání vozovek 
v poptávaných přirozených vazbách, absence 
integračních opatření atd.)

 • zhoršování psychologického komfortu pro 
chůzi a jízdu na kole (výstavba mimo lidské 
měřítko a bez aktivního parteru, disproporce mezi 
podmínkami pro automobilový a bezmotorový 
provoz atd., např. obdoba výstavby Plzeňská 217)

& návrh
! !



veřejná doprava

Silné stránky
• četnost spojů 
• rychlost dopravy
• samostatný CYKLO-BUS-TAXI pruh v Plzeňské od 

Kotlářky – směr centrum 
• v nedávné době rekonstruovaná tram. trať vč. 

zastávek s bezbariérovým přístupem
• dostupnost železnice (Jinonická trať)
• dostupnost metra A (stanice Motol)

Slabé stránky
• špatná přestupní vazba autobus -  tramvaj v za-

stávce Motol
• špatná přestupní vazba autobus -  tramvaj v za-

stávce Kotlářka
• chybějící přestupní vazba tramvaj – metro A stani-

ce Nemocnice Motol
• nevzhlednost tramvajové tratě (štěrkové lože)

Příležitosti
• zlepšení návazností jednotlivých typů VHD
• odhlučnění, snížení prašnosti
• sdílení tramvajového pásu s autobusy a vozidly zá-

chranných složek v úseku od Klamovky do centra

Hrozby
• přílišné snížení průjezdné rychlosti tramvaje => 

snížení kvality/ atraktivity
• MHD nebude stačit kapacitám nové výstavby
• snížení počtu autobusových linek – zhoršení kvality 

dopravní obsluhy

chybějící vazby 
z tramvaje na nemocnici

potenciál pro parkoviště P+R 
na ploše bývalého zařízení 
staveniště

potenciál jiného uspořádání 
křižovatky s možností vložení

možnost umístění nového P+R 
v přidaných patrech motolské 
vozovny

sportovní vyžití po 
cestě k tramvaji

možnost vložení tramvaje 
Plzeňská  - Jihozápadní město

napojení na zastávku 
ČD Praha Stodůlky

zastávka ČD Praha Bucharova - 
možnost přestupu na BUS (TRAM)
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individuální  
automobilová 

doprava
Silné stránky

• dobrá dostupnost centra Prahy – možnost 
redukce IAD (parkování P+R)

• návaznost na městský okruh a Rozvadovskou 
spojku

Slabé stránky
• časté kolony v ranní a v odpolední špičce na 

Plzeňské
• časté překračování max. povolené rychlosti

• území působí jako P+R  => absence oficiální-
ho P+R  pro západní část Prahy

Příležitosti
• zavedení modrých zón včetně dostatečné 

kapacity placených stání
• výrazné zpoplatnění stání na ulici v celém 

městě (odstranění nepoužívaných aut)
• vytvoření oficiálního kapacitního P+R  pro 

západní část Prahy
• vytvoření stání pro krátkodobé parkování 

u škol a podobných zařízení
• naplnění pražského plánu udržitelné mobility 

(v přípravě)
• snížení rychlosti automobilů

• umístění kapacitního P+R pod sportovním 
areále Greyhound Motol

Hrozby
• častější /delší kolony v důsledku navyšování 

kapacit nové výstavby

možnost přestupu na BUS 
- zastávka Praha Cibulka, 

zlepšení obsluhy území

možnost přestupu na BUS 
- zastávka Praha Šmukýřka, 

zlepšení obsluhy území

úspornější usmořádání 
tramvajové smyčky, přidání 
autobusového průjezdu

nutné přeuspořádání 
křižovatky, otočný bod pro IAD 

z ulice Nad Zámečnicí vlivem 
nového řešení křižovatky u 

Buďánek



pěší a cyklo 
prostupnost

Silné stránky
• samostatný CYKLO-BUS-TAXI pruh v ulici Plzeň-

ské od Kotlářky směr centrum
• možnost alternativních tras pro některé vazby
• dobrá dostupnost centra Prahy z hlediska 

vzdálenosti

Slabé stránky
• absence cyklopruhů
• velké množství kanálů s nevhodnými mřížemi
• chybí další návaznosti zejména ve složitých 

křižovatkách
• chybějí dobrá propojení území ve směru sever 

jih
• špatná dostupnost centra Prahy z hlediska 

kvality

Příležitosti
• souvislá cykloopatření
• možnost bezkolizního chráněného propojení 

podél potoka

Hrozby
• zvýšení intenzity automobilové dopravy
• neřešení stávajících problémů

oplocení Fakultní nemocnice 
v Motole – jediný prostup 

v délce cca 1,3 km

bariéra přiléhajících areálů 
vozovny Motol, SPŠ dopravní 

a ČVUT

propojení Nad Hliníkem 
v klidové oblasti s fyzickým 

zamezením průjezdu IAD

pobytové okolí Motolských 
rybníků a příčná propojení

nepřívětivé řešení MÚK (spolu 
s nedalekým podchodem jediné 

místo pro překonání komunikace 
v délce přes 2 km), dlouhá 

přestupní vazba tramvaj-autobus
pobytová louka mezi Motolským 
potokem a Plzeňskou ulicí a příčná 
propojení

bariéra hotelu Golf s přiléhajícím 
obytným souborem a 

kynologickým cvičištěm s úzkým 
a velmi zanedbaným veřejným 

prostupem

Goldscheiderova cesta 
zachovaná prostupnost 

golfovým hřištěm

podchod pod Bucharovou jediné 
překonání komunikace (bariéry 

délky 1,20 km), umožňující 
rekreační prostupnost mezi 
přírodně-krajinnnými celky
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Skalka
cenné a relativně dobře 
prostupné přírodní rekreační 
zázemí

PP Skalka odříznuta od 
Plzeňské i většiny obytné 
zástavby kvůli nevhodné 
parcelaci v délce 0,75 km 
(resp. zastavění jediného 
prostupu počátkem 21. století)

Kotlářka
relativně dobře prostupné 
přírodně-historické rekreační 
zázemí

Sportovní středisko USK Praha s přímou 
návazností na rezidenční zástavbu a železniční trať 
vytváří bariéru v délce přes 0,75 km

bariérový efekt Plzeňské ulice 
s intenzivním motorovým 

provozem

nová a revitalizovaná cesta 
podél Motolského potoka

Kotlářka - relativně dobře prostupné 
přírodní rekreační zázemí

přiléhající areály sportovišť 
a brownfieldů vytvářejí v oblasti 
Pod Císařskou – Smrčinská 
bariéru přes 0,5 km

bariéra oploceného areálu závodiště 
chrtů a zahrádkářské osady

oblast Kotlářky odříznuta od ulic 
Pod Kotlářkou a Ke Kotlářce kvůli 
kombinaci parcelace, zástavby 
i terénních podmínekoplocení Nemocnice Na 

Homolce v kombinaci 
s opěrnou zdí vytváří bariéru 

cca 0,8 km



základní principy

3,50 2,00 2,00 1,75 3,25 9,00 3,25 1,75 2,00 2,00 3,50

parkování parkování

cyklopruh cyklopruhjízdní pruhjízdní pruh tramvajový
pás

alejchodník alej chodník

3,00 2,00 2,50 2,50 2,00 3,00

5,00 5,00 5,00

15,00

10,00

Plzeňská - městská třída

Zahradníčkova - zklidněná ulice

Plzeňská ulice řešena jako významná městská 
třída (ulice zatížená motorovou dopravou)1 
se základní provozně-prostorovou regulací 
vytvářející přiměřený stupeň oddělení všech 
druhů dopravy při zajištění městotvorných 
proporcí uličního profilu a souvislého 
stromořadí.

Vytvoření souvislé chráněné páteřní 
bezmotorové rekreačně-dopravní trasy 
motolským údolím s minimálním kontaktem 
s motorovou dopravou – v některých úsecích 
vedena v těsném souběhu s Motolským 
potokem uprostřed zeleně, jinde pak při jejím 
kraji poblíž zklidněné ulice Zahradníčkova či 
lokálně podél rušné Plzeňské.

Doplnění a revitalizace některých cest a 
pěšin v přírodním území tak, aby byla zlepšena 
základní i lokální prostupnost územím 
a současně umožněn rekreační pohyb po 
okružních trasách s možností více vzájemných 
kombinací v rámci řešeného území.
Doplnění a revitalizace příčných vazeb přes 
Plzeňskou ulici.

1 manuál TVP
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B

Nové vymezení šířky Plzeňské ulice je 34 
metrů. Tato základní hodnota umožňuje udržet 
následující principy provozně-prostorového 
uspořádání prakticky v celé délce propojení 
v rámci řešeného území: souvislé široké 
chodníky se stromořadím při obou stranách 
ulice (zpevněný povrch v min. šířce 3,50 m, 
základní celková šířka 5,50 m) samostatné 
tramvajové těleso se zatravněním (nebo 
potenciálním pojížděním autobusy ve 
vybraných úsecích) a s libovolnou pozicí 
umístění stožárů trakce a veřejného osvětlení; 
jeden běžný jízdní pruh pro automobilový 
provoz se souběžným jízdním pruhem pro 
cyklisty (převážně vyhrazeným, lokálně v řazení 
ochranným);
podélný pás parkovacího stání při pravé straně 
vozovky nebo ostrůvek (dělicí či zastávkový) 
při levé straně vozovky, s plynulou změnou 
směrového vedení jízdních pruhů;
vozovky základní šířky 7,0 m (včetně 
parkovacího pásu) umožňující snadné 
objíždění překážek při opravách či 
obousměrný provoz při rozsáhlejších 
rekonstrukcích a uzavírkách poloviny uličního 
profilu.
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síť pěších a cyklistických tras a propojení 
Pro zajištění prostupnosti území pěšky i na jízdním 
kole je navržena revitalizace a doplnění ulic, cest 
a pěšin tak, aby vytvářely souvislou ucelenou síť. 
Jednotlivé úseky a oblasti mají odlišné provozně-
prostorové charaktery, zejména v závislosti na jejich 
funkci a s ohledem na potřeby uživatelů a další 
požadavky a limity. Vzájemně se pak vhodně doplňují.
Z hlediska pěšího pohybu je umožněn bezbariérový 
pohyb nejen v rámci zástavby a v návaznosti na 
zastávky veřejné dopravy, ale také na několika 
významných vazbách v přírodně-krajinném území. 
Díky tomu jsou zajištěny i podmínky pro krátkodobou 
rekreaci v území i pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. S ohledem na významná 
převýšení, geomorfologii terénu a přírodní hodnoty 
v území je pak velká část území volně prostupná, 
avšak pouze bariérově.
Z hlediska cyklistického provozu je základem 
kombinace možnosti průjezdu údolím buď po 
chráněné bezmotorové trase v souběhu s Motolským 
potokem, nebo souvislými pruhy pro cyklisty ve 
vozovce Plzeňské v obou směrech. U většiny ulic 
(v zástavbě) je pak předpoklad jejich zklidnění  jako 
součásti zóny 30. V rámci cestní sítě (a komunikací) 
mimo zástavbu je uvažován pohyb s chodci zejména 
v rámci vybraných významných cest a propojení, 
doplňkově však není nijak omezen ani na vedlejších 
cestách a pěšinách
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návrh
Hlavním principem dopravního návrhu ulice Plzeňské 
je, v souladu s urbanistickým návrhem, vytvoření 
městské třídy s možností parkování, vedení 
cyklistické chráněné trasy, doplněné alejí stromů 
a liniovou zástavbou. Ulice je vymezena prakticky 
ve stávající šířce mezi obrubníky v  konstantní šířce 
23 m mezi obrubníky. V obou směrech je umístěn 
parkovací pruh o šířce 2,0m, chráněný pruh pro 
cyklisty v šířce 1,75m, jeden jízdní pruh o šířce 3,25m 
a tramvajový pruh o šířce 4,5m k ose kolejí. Po obou 
stranách je veden chodník se stromy v šířce 6,5m. 
V místě tramvajových zastávek je vynechán parkovací 
pruh a jsou rozšířeny tramvajové zastávky. Parkovací 
pruh je vynechán rovněž v místech připojení, kde je 
nahrazen odbočovacím pruhem o šířce min. 2,75m.
Křížení s ulicí Bucharovou (Kukulovou) je ponecháno 
prakticky ve stávajícím uspořádání jako mimoúrovňové 
s tím, že jsou jednotlivá ramena křižovatky šířkově 
zredukována. V severovýchodním kvadrantu je 
mezi připojovací větve vloženo v souladu s UP 
tramvajové propojení Plzeňská – Bělohorská. V místě 
připojení na ulici Kukulovu je tramvaj převedena 
do osy ulice, přičemž zastávka u stanice metra A 
Motol, je tramvaj převedena po obou stranách ke 
stávajícím zastávkám autobusů. Následně je tramvaj 
opět vedena v ose ulice až na Vypich.  Připojení 
ulice Pod Kotlářkou (Nepomucká) je řešeno se 
středním dělícím ostrůvkem, umožňujícím bezpečné 
přecházení pro chodce a bezpečný pohyb cyklistů. 
Ulice Zahradníčkova je připojena na Plzeňskou pouze 
v místě u sportovního areálu Greyhound. Stávající 
garáže jsou navrženy ke zrušení a jsou nahrazeny po 
jižní straně kolmými parkovacími stáními. Na severní 
straně jsou mimo stávající vjezdy umístěna podélná 
parkovací stání. Ulice je navržena v šířce 6,0m a 
v úseku mezi ulicemi V Úvalu a Kukulova, kde jezdí 
autobus má šířku 7,0m. Ulice U Poštovky je připojena 
novou spojkou se sklonem 12 % do ulice Ke Kotlářce, 
která je ve dvou místech připojena na Plzeňskou a na 
východní straně na ulici Pod Kotlářkou. Je navržena 
v šířce 6,0m.  Ostatní obslužné ulice jsou navrženy 
v šířce 5,0m s oboustrannými parkovacími stáními.
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ŠIRŠÍ VZTAHY - AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA - návrh - 2030 - 2050

širší vztahy
automobilová doprava

rok 2020 rok 2030 - 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 horizontu lze
reálně uvažovat pouze s dílčími úpravami hlavní uliční sítě, mezi které patří
zejména ulice Plzeňská případně ulice Kukulova. 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 redukce jízdních pruhů v ulici Plzeňské ve prospěch pruhů pro 
cyklisty a pro parkování v zelené aleji.
Jako varianta je naznačeno výhledové uspořádání křižovatky Plzeňská x 
Kukulova v úrovňové křižovatce.

R6

D5

PRAŽS
KÝ O

KRUH

M
ĚS

TS
KÝ

 O
KR

U
H

Hlubočepy
Prokopské údolí

Vyšehrad

Vl
ta

va

Smíchov
Výtoň

Břevnov

Dejvice

Košíře

Petřín

Nové Město

Braník

Podolí

Motol

Šmukýřka

Homolka

Radlice

Petřiny

Pankrác

Nusle

Jinonice

Staré Město

Sídliště Řepy

Ruzyně Liboc

Zličín

Řepy

Třebonice

Řeporyje

Holyně

Slivenec

Sídliště Barrandov

Sídliště Butovice

ŠIRŠÍ VZTAHY - AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA  - současný stav - 2020

radlická radiála
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rok 2030 - 2050

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

rok 2020 - 2030 rok 2050

hromadná doprava
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
řešené území. Úpravy vedení tras VHD v řešeném území bude stejně jako u
automobilové dopravy záviset na realizaci Radlické radiály, kdy bude možné
změnit kolejový svršek ve východní části řešeného území na zpevněný a po rozšíření na osovou 
vzdálenost kolejí 3,5m sem převést autobusovou dopravu.
Tuto změnu lze očekávat nejdříve k roku 2030. V této době je možné uvažovat rovněž 
s vybudováním tramvajového spojení Plzeňská – Bělohorská ulicí Kukulovou s vazbou na stanici 
metra A  Nemocnice Motol. Jako varianta je naznačeno výhledové uspořádání křižovatky Plzeňská 
x Kukulova v úrovňové křižovatce s možností vložení tramvaje jak do ulice Kukulovy, tak ve směru 
na jih do ulice Bucharovy s pokračováním do Jihozápadního Města.
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ŠIRŠÍ VZTAHY - MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA - návrh  2030 - 2050

autobusyautobusy

tramvaj
tramvaj



Bu
ch

ar
ov

a

Plzeňská

Plzeňská

Ku
ku

lo
va

Zahradníčkova

Za Opravnou

příklad detailního řešení
Plzeňská - Bucharova

Ve schématech je naznačeno detailní řešení 
křižovatkovy Plzeňské s Bucharovou s vyzna-
čením 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).

Mimoúrovňová 
varianta
Tato varianta vychází ze stávajícího uspo-
řádání dopravy, kdy ulice Bulharova pře-
chází mostem přes ulici Plzeňskou. Obě 
jižní ramena křižovatky jsou jednosměrné 
jednopruhové, přičemž na sjízdné rampě 
jsou před křižovatkou dva řadící pruhy 
(jeden pro jízdu rovně a vlevo a druhý pro 
jízdu vpravo). Oproti stávajícímu stavu je 
redukován počet pruhů pro jízdu vpravo 
ze dvou na jeden, protože v ulici Plzeňská 
je v každém směru pouze jeden jízdní 
pruh. Rameno křižovatky v jejím severo-
východním kvadrantu je obousměrné, 
takže umožňuje průjezd autobusů MHD do 
zastávky Motol v obou směrech a tím také 
přestup na tramvaj v ulici Plzeňská. Ra-
mena křižovatky v jejím severozápadním 
kvadrantu umožňují rovněž jízdu v obou 
směrech. Nájezdová rampa je směrově 
upravena z důvodu zmenšení záboru po-
zemku. Sjízdná rampa umožňuje připo-
jení ulice Za Opravnou. Obě ramena jsou 
od sebe oddálena tak, aby bylo umožněno 
vložení tramvajového propojení Plzeňská 
– Bělohorská. Toto tramvajové propojení 
by umožnilo vazbu z obou směrů ulice 
Plzeňské na stanici metra A „Nemocnice 
Motol“ a rovněž na Motolskou nemocnici.
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varianta úrovňového 
řešení

Hlavní myšlenkou této varianty je redukce 
dopravních ploch ve prospěch ploch 
zeleně případně zastavitelných ploch. 
Varianta vychází z předpokladu snížení 
dopravní zátěže v území z důvodu realiza-
ce Radlické radiála a dále z předpokladu 
očekávané výhledové potřeby přestavby 
mostu. Úrovňová světelně řízená křižovat-
ka je situována v poloze stávajícího křížení 
ulice Bulharovy s Plzeňskou. Toto řešení 
by umožnilo logické vložení tramvajo-
vé trati do osy ulice Kukulovy včetně 
tramvajových zastávek s předpokladem 
kvalitního přestupu tramvaj-tramvaj 
nebo tramvaj-Bus. Křižovatková ramena 
na západní straně ulice Bulharovy jsou 
redukována a budou plnit funkci obsluhy 
území včetně připojení ulice Za Opravnou. 
Na ulici Kukulovu je severní obousměrné 
rameno připojeno v úrovňové křižovatce 
s ulicí Zahradníčkovou. Jižní obousměrné 
rameno je připojeno v úrovňové křižovat-
ce na ulici Bucharovu, přičemž z východní 
strany je do této křižovatky připojena nová 
místní komunikace obsluhující zástavbu 
v jihovýchodním kvadrantu křižovatky. 
Tramvaj je do ulice Kukulovy vložena 
obdobně jako u varianty mimoúrovňové 
s obdobným efektem. U tohoto řešení 
se nabízí možnost vložení tramvaje do 
osy ulice Bucharovy, což by umožnilo jak 
rozvoj tramvajové sítě v Jihozápadním 
městě, tak také posílené tangenciální 
vazby mezi Prahou 13, Prahou 5 a Pra-
hou 6.
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historie technické infrastruktury

Osou inženýrských sítí Motolského údolí je Plzeňská ul. 
Z konfiguračních důvodů  slouží jako základní tepna odvodnění 
celého území. Pro dešťové vody platí jako přirozený svod 
Motolský potok, který prochází celým řešeným územím 
v otevřené a posléze zatrubněné podobě. Ten by měl tuto funkci 
plnit i v budoucnu, a to vyšším podílem odvádění dešťových vod 
z přilehlých nově zastavovaných území.

V Plzeňské ul. vede kmenová stoka M, která odvádí historicky 
odpadní vody jednotným způsobem do stoky K a tou jsou 
přiváděny tyto vody na ústřední ČOV hl. m. Prahy. Tento 
systém předpokládá   vedení splaškových vod ve společném 
potrubí a pouze místy odvádění při vyšších průtocích ředěné 
dešťové vody do potoka. Je to historicky daný systém, který 
se pokoušíme v blízkosti toku omezit právě vypouštěním 
dešťových vod samostatně do potoka a tím vylepšit kvalitu 
vody. Veškeré vypouštění dešťových vod musí při současném 
řešení odpovídat požadavkům Městských standardů kanalizace 
hl. m Prahy, především je vypouštět ať do stok nebo do potoka 
po předepsané retenci. Stoky v přilehlém povodí byly budovány 
postupně ve vazbě na zástavbu, ve většině případů však dosud 
plně slouží svému účelu. Jsou z kvalitních materiálů, většinou 
z kameniny a zděné odborným způsobem a z kvalitních cihel. 
Takto je vybavena rodinná zástavba v Motole, areál nemocnice 
Motol i areál Homolky a přilehlých objektů i v 70.tých a 80.tých 
létech budované sídliště Poštovka. Tyto stoky se snažíme plně 
respektovat, neboť mohou ještě dlouho sloužit svému účelu na 
úrovni 21.století.

Motolský potok zejména v horním povodí zde plní ekologicky 
velmi významný prvek včetně rekreace na vodě i ve vodě ve 
stávajícím koupališti v rybníku. Tok potoka v prostoru nad 
podchodem pod Plzeňskou tvoří přirozené zemní koryto 
vedené mezi stromy, jsou zde nejnutnější úpravy zpevněním a 
to kamenem, nikde není betonové koryto ani žádné betonové 
prvky. Podařilo se v poslední době dokončit i rybník Kotlářka, 
který velmi vhodně tvoří ústřední prvek v řešeném parku.

Území je zásobováno vodou z vodojemu Vidoule max. hladina 
371,00mnm (jižní svah) a z vodojemu Vypich max. hladina 

370,00mnm (severní část). Jedná se o propojená pásma 
vodojemů stejné výškové hladiny. Vodovodní řady v tomto 
území byly budovány postupně s pokračující výstavbou a 
v současné době jsou doplňovány dle potřeby novou sítí 
zabudovanou do systému, řady jsou správcem vyměňovány 
v případě, že vykáží havárii. O kvalitě minulých období svědčí 
skutečnost, že zde najdeme i řad z r. 1905, který slouží svému 
účelu, celá síť v rodinné zástavbě v Motole je ze 30.tých let 
minulého století, kdy zde probíhala výstavba rodinných domků 
pod nemocnicí Motol. Systém byl posílen řady v 60.tých létech, 
tehdy byl postaven přívod DN 500 pro začínající výstavbu 
nemocnice Motol, a to gravitace z vodojemu Vidoule. Tento řad 
je již rekonstruován v řešeném území. Vede napříč územím a 
jeho trasa je řešením nových úprav plně respektována. Další 
významnou vodohospodářskou výstavbu přineslo budování 
sídliště Poštovka. Vodovodní síť je zde dostatečně kapacitní, lze 
jen doufat, že i nepříliš kvalitní materiály tohoto období dožijí 
dobu životnosti litinových trub.

Plynovod v řešeném území byl původně od 30.tých let 
budován nízkotlaký, byl budován postupně a také je postupně 
rekonstruován. Funguje takto v území rodinné zástavby Motol 
a Cibulky. V další časové etapě již se přešlo na středotlak, 
který pokrývá zbývající území a v budoucnu předpokládáme 
převedení celého území na středotlaký systém zásobování, což 
rozhodne správce zařízení Pražská plynárenská Distribuce a.s. 
dle potřeby a možností jak technických, tak finančních. Plyn je 
zde základním mediem zajištění vytápění, což zůstává i nadále, 
doplňkově slouží elektřina případně netradiční zdroje. 

Územím přechází napříč VTL řad čís 145 DN 200 OC, který je 
plně navrhovanou výstavbou a úpravami respektován. Nejbližší 
navrhovaná zástavba respektuje ochranné pásmo, podmínky 
v bezpečnostním pásu budou při konkrétní práci na projektové 
přípravě konzultovány se zástupcem Pražské plynárenské 
Distribuce a.s.

Z hlediska elektrické energie   je pokrytí celého území 
dostatečné, bezpečné a odpovídající současným potřebám. 
Problémem jsou stávající trafostanice, které jsou zbytečně 

velké, technicky je lze nahradit současnými, daleko menšími, 
avšak za značných provozních a finančních problémů. U TS, 
které brání navrhované výstavbě se k tomuto řešení sáhlo v této 
studii. Dochází i k zásahu do stávající RS ve správě PRE a.s. a 
měnírny Dopravních podniků. Tento citelný zásah byl předběžně 
s odpovědnými zástupci konzultován, zatím po technické 
stránce nikoli majetkoprávní dopady a oba správci odmítají 
jakoukoli finanční spoluúčast na této rekonstrukci.

V celém území se uvažuje s vedením kabelů v nepojížděných 
částech, převážně v chodnicích. Zde však předpokládáme přísně 
koordinované ukládání kabelů tak, aby v chodnících mohly být 
osázeny stromy.

Velkým problémem prakticky v celém území severní části 
Plzeňské ul. je stávající tvárnicová trať, v níž jsou uloženy 
slaboproudé kabely. Zde se jedná o trasu, která tvoří betonovou 
hráz v území a zejména šachtami zasahuje značně v dané 
situaci do chodníků a to tak, že i doplňující nová výstavba bude 
touto tratí značně limitována. Tato trať zcela znemožňuje návrh 
stromů v severním chodníku, což pro připravovaný charakter 
bulváru v daném řešení je smrtící překážka. Možným řešením 
se jeví položení optokabelů, které by tuto tvárnicovou trať 
plně nahradily s daleko menšími prostorovými požadavky. 
V současné době stávající řešení respektujeme, je to výzva pro 
budoucno, které by přineslo přestavbu celého systému v území, 
ale zato řešení hodno dalšího století.

Stávající sítě svým umístěním tvoří velkou překážku pro 
vysázení stromů v chodnících, což je základní chyba při řešení 
současného pojetí ulice, která musí sloužit nejen automobilům, 
ale i lidem, kteří ji nejen každodenně i využívají, ale zde i bydlí.

V této práci se celý tým snažil umožnit maximum zeleně 
v Plzeňské a přilehlých ulicích i za cenu nezbytných přeložek 
a úprav tras kabelů v chodnících. Máme navrženy stromy 
opravdu v reálném rozsahu tam, kde umíme sítě přeložit bez 
neúnosných dopadů a technických problémů. Spoléháme na 
aktivní spoluúčast úřadů a pochopení správců sítí, neboť máme 
jistě všichni zájem, aby naše ulice ožily zelení. Je to minimum 
co pro ekologii a zvýšení životního prostředí můžeme udělat.
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SWOT analýza

silné stránky
 • technická infrastruktura pokrývá bezpečně 

celé území
 • jednotlivé sítě jsou   správci udržovány v plně 

provozuschopném stavu
 • konfigurace území umožňuje bezproblémové 

gravitační odvádění dešťových vod
 • Motolský potok tvoří příjemný prvek v daném 

území a navíc zajišťuje odvádění dešťových 
voda, nedochází k havarijním situacím při 
zvýšeném průtoku

 • Středem území vede kmenová stoka M, která 
je dostatečně kapacitní pro odvádění vod 
jednotnou soustavou

 • území je zabezpečeno dostatečnou 
vodovodní sítí ze dvou navzájem propojených 
vodárenských pásem – vodojemu Vypich a 
vodojemu Vidoule

 • v celém území je vybudován systém zásobení 
plynem na bázi nízkotlaku i středotlaku

 • je zde dostatečně kapacitní síť pokrytí 
elektrickým proudem, a to v rozpínací 
stanici i v na ni navazujících odběratelských 
trafostanicích

 • územím prochází tvárnicová trať, v níž jsou 
soustředěny kabely nejen pro danou 

 • oblast, ale i pro širší okolí

slabé stránky
 • vzhledem k časově postupném budování 

jednotlivých sítí a jejich nezbytnému doplňování 
jsou sítě vedeny nekoordinovaně

 • výstavba v 60.-80.tých létech se podepsala 
zejména na kvalitě materiálů vodovodní sítě, 
z důvodů častých poruch byly sítě ukládány 
do chodníků a v současné době brání výsadbě 
stromů v chodnících

 • v území je jednotný stokový systém, který 
umožňuje za určitých podmínek odvádět do 
stok i dešťové vody, potok není dostatečně 
využíván, lze do něj z nejbližšího okolí přivádět 
přímo dešťové vody a nevyužívat odtok 
dešťových vod přes oddělovače, které jsou 
součástí jednotné kanalizace

 • hloubka kmenové stoky limituje výšku 
navrhovaného podchodu pro pěší pod 
Plzeňskou ul.

 • postupná výstavba kabelů způsobuje naprosto 
chaotické uložení, a to většinou v celé ploše 
chodníku

 • plynofikace ve 30.tých létech minulého století 
založila systém málo kapacitní nízkotlaké sítě, 
bude třeba postupně i tyto oblasti převést na 
středotlaký systém zásobování plynem

+ -
stávající stav &

 • staré trafostanice, které svou velikostí tvoří 
výrazný urbanistický prvek, jsou nevzhledné a 
zabírají značnou plochu

 • areál rozpínací stanice v majetku PRE a 
měnírny v majetku Dopravního podniku zabírá 
zbytečně velký a velmi nevzhledný areál v silně 
urbanisticky exponovaném místě

 • stávající tvárnicová trať vede v celém území 
v chodníku, kde prakticky znemožňuje výsadbu 
stromů
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příležitosti
 • úprava kabelů v celé délce chodníků zejména 

v jižní části tak, aby kabely byly soustředěny 
silové k uliční čáře, slaboproudé k obrubníku 
komunikace, aby bylo možno vysázet stromy

 • zavést systém ukládání sítí v příčném profilu a 
předepsat ho všem správcům v povolování jako 
nepřekročitelnou povinnost

 • stejným způsobem koordinaci předepsat všem 
stavebníkům v území

 • přeložit staré vodovodní potrubí ze šedé litiny do 
komunikací ve kvalitní tvárnicové litině

 • v prostoru přilehlém k Motolskému potoku 
předepsat odvádění dešťových vod po retenci do 
potoka

 • v celém území využívat dešťové vody k ze 
splachování WC, zalévání zeleně, mytí 
zpevněných ploch apod. stejným způsobem 
koordinaci předepsat všem stavebníkům v území

 •
 • zvážit možnost ukládání slaboproudých kabelů 

formou optokabelů, aby bylo možno v budoucnu 
odstranit tvárnicovou trať. Jedná se o celkovou 
přestavbu vedení kabelů, o naprosto odlišnou, 
avšak moderní technologii.

hrozby
 • živelná výstavba sítí jednotlivých stavebníků
 • prosazování zájmů jednotlivých správců sítí 

na úkor celkové koncepce
 • důsledně sledovat celkovou koncepci řešení 

a nutit stavebníky nebo správce k realizaci 
v potřebném čase

 • koordinovat práce na jednotlivých sítích 
v době, kdy jsou tyto práce vhodné, aby 
nedocházelo k neustálému rozkopávání 
povrchů

 • správci musí sledovat stav sítí a předcházet 
haváriím zejména u vodovodů a plynovodů

 • sledovat u vodovodních sítí stav materiálů ze 
60.tých a 70.tých let, kdy zejména dovážená 
šedá litina byla velmi nekvalitní

& návrh

! !
 • Postupně převádět nízkotlaký plynovod na 

středotlaký, aby byl v celém území stejný 
účinnější systém

 • Uvolnit území po odběratelských trafostanicích 
nahrazením menších nejlépe umístěných 
v objektech

 • Přemístit rozpínací stanici a měnírnu do 
menšího avšak plně postačujícího objektu do 
méně atraktivního prostoru a zbytek areálu 
využít k nové výstavbě



problémová mapa

Kanalizace

Poloha stok je převážně v komunikacích, z důvodů nové 
zástavby se překládá a navrhuje minimum stok. Naopak jako 
problém se objevily splašková a dešťová stoka na rozhraní 
ul. Zahradníčkovy a Ke Kotlářce v prostoru nové výstavby 
RS9270 a Měnírny. Přeložka uzlu dvou stok splaškových a 
dvou stok dešťových v daném prostoru se ukázala nemožná, 
takže bylo rozhodnuto nadzemní objekty zkrátit a v tomto 
prostoru nestavět. Další problém, který omezil plánovanou 
zástavbu je v místě dešťové stoky 600/1250, která vychází 
ze Zahradníčkovy ul., podchází Plzeňskou a ústí do nádrže 
Kotlářka. Splašková stoka 600/1100 je zaústěna do spojné 
komory stoky M v Plzeňské ul. I zde bylo třeba omezit 
původně navrženou zástavbu vzhledem k prostorovým 
komplikacím při jejich přeložce. Současně by se zde musel 
překládat NTL plynovod D225 z r.1998 a DN150 vodovod 
z téhož roku. Tyto přeložky by byly technicky možné, avšak 
omezením nového návrhu zástavby mohou řady zůstat.
Výšková poloha stoky M v místě podchodu pro pěší limituje 
výšku podchodu.

Vodovod

Území je z hlediska zásobování vodou dostatečně zajištěno. 
Zásobní síť je kapacitní, dochází tu k propojení dvou 
vodárenských pásem, a to vodojemů Vidoule a Vypich. 
Při výstavbě Poštovky byly položeny dostatečně kapacitní 
řady mezi sebou vzájemně zaokruhované. Jsou zde však 
vodovodní řady různého stáří. V Plzeňské ul. vede řad DN 
200 z 60.tých a 80.tých let minulého století, jeho poloha 
znemožňuje osázení ulice v této části stromy. Jedná se 
o nekvalitní materiál šedou litinu, v době, kdy se bude 

zasahovat do Plzeňské ul. je vhodné řad přeložit. Zde 
je rovněž   třeba v části přeložit i plynovod, v další části 
navrhnout nový, takže by bylo možno provést přeložku obou 
vedení společně a tím umožnit osázení stromů.
Napříč územím vede řad DN 500, který byl budován v 60.
tých  létech jako přívod pro nemocnici Motol a dodnes pro ni 
slouží, z větší části je rekonstruován.Tento řad  nový návrh 
plně respektuje.

Plynovod

V řešeném území vede NTL i STL plynovod. Původně zde 
byl budován NTL plynovod, zabezpečující rodinnou zástavbu 
v Motole a na Cibulkách. Sídliště Poštovka je již zásobováno 
STL plynovodem a jeho síť pokračuje již v území. Nově 
budované objekty je třeba zásobovat STL plynem, nízkotlak 
kapacitně nevyhovuje. A tím v současné době dochází 
k situaci, že v Plzeňské ul. je STL i NTL. Bylo by vhodné 
v území postupně objekty převést na STL a NTL rušit. Navíc 
NTL i STL jsou zde v chodníku a je třeba je přeložit do 
komunikace a uvolnit chodníky pro kabely.
Územím napříč přechází VTL DN 200, jeho trasu i ochranné 
pásmo nová zástavba plně respektuje, rozsah bezpečnostního 
pásma a podmínky v jeho výstavbě bude třeba v rámci 
projektové přípravy projednat s odpovědným zástupcem PPD.

Elektro

Kabely jsou v území vedeny v chodnících nebo dalších 
nepojížděných částech. Byly realizovány postupně dle potřeb 
výstavby a jsou ukládány značně chaoticky a nekoordinovaně. 
Zde bude třeba vyvinout značné úsilí a kabely v chodnících 

upravit a posunout tak, aby odpovídaly ČSN EN, avšak aby 
jejich uložení umožnilo zejména osázení stromů. Tyto kabely 
by měly být dle ČSN 736005 v části chodníku přilehlé k uliční 
čáře.
 V centru zástavby je stávající areál objektu RS v majetku 
PRE a.s.  a Měnírny Dopravních podniků Praha. Obě 
zařízení prošla v poslední době rekonstrukcí a modernizací 
technologické části, areál stavebně zůstal v původním stavu. 
Trafostanice zde již je zrušena. Jedná se o polohu urbanisticky 
velmi zajímavou a je vhodné zde uplatnit novou atraktivnější 
výstavbu. Je navržen přesun RS i měnírny severně do nového 
opět společného objektu v severní části současného areálu. 
Jižní část bude využita k nové výstavbě.
V řešeném území je několik odběratelských trafostanic, které 
je třeba posunout a zrekonstruovat. Budou použity nové 
výrazně menší trafostanice volně stojící nebo zakomponované 
do nově zřizovaných objektů. Jedná se o stávající TS 
7892,TS3456 a TS36.

Slaboproud

Značným problémem v daném území je stávající tvárnicová 
trať, která vede prakticky v celém řešeném území a omezuje 
zejména výsadbu zeleně v severním chodníku. Zde se nabízí 
komplexní přestavba slaboproudé sítě v daném území a to 
převedením přechodem na optokabely, které přenesou po-
třebnou kapacitu v daleko méně náročném záboru a umožní 
tuto část ulice oživit zelení. Jedná se o značný zásah do 
koncepce řešení, ale bude to řešení hodné 21.století.
V prostoru, kde jsou kabely umístěny volně zejména v jižním 
chodníku, bude třeba jejich trasy zkoordinovat a posunout 
směrem k obrubníku, aby se chodník uvolnil pro výsadbu 
zeleně.
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Trafostanice 7892

Tvárnicová trať

Vodovod DN200



páteřní trasy
Územím procházejí páteřní sítě celoměstského 
významu a sítě, které jsou podstatné pro zásobování 
celého území.

• Kmenová stoka M odvádí odpadní vody z celého 
přilehlého povodí až k zaústění do stoky K

• Motolský potok prochází územím částečně 
v otevřeném korytě, částečně  zaklenutý a odvádí 
dešťové vody z přilehlého povodí, návrh uvažuje 
s větším rozsahem využití potoka jako recipientu 
dešťových vod.

• Vodovodní řad  DN 200 vede z vodojemu Vidoule 
přes vodojem Šmukýřka a zásobuje  území spolu 
s propojením řadů z vodojemu Vidoule.

• Vodovodní řad DN 500 prochází pouze územím, 
je to přívod pro Nemocnici Motol.

• VTL plynovodní řad prochází územím

• STL plynovodní řad DN 200 tvoří zásobní kostru 
území

• Rozpínací stanice číslo 9270 zásobuje celé 
území elektrickým proudem

• Tvárnicová trať  prochází celým územím a jsou 
v ní uloženy slaboproudé kabely  obsluhující  
širší území

schody na cestu pod
Kotlářkou

Vodovod DN200
Stoka jednotné kanalizace
Kmenová stoka M

Vodovod DN500

STL plynovod DN200

Tvárnicová trať

Rozpínací stanice 9270
a měnírna DP

Vodovod DN200

Vodovod DN500

Motolský potok
Motolský potok

VTL plynovod DN200
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rušené sítě
V rámci řešení dochází k nutnému rušení některých 
sítí. Nutnost rušení je dána především novou 
výstavbou, která se těchto sítí dotýká. Je třeba 
přeložit i hlavní vodovodní přívod z Vypichu DN 
200 v krátkém úseku u Plzeňské, části řadů DN 
200 a DN150 směrem na Cibulky a dále vodovodní 
řady v oblasti Poštovka, kde se doplňuje výstavba. 
Všechny tyto rušené řady jsou nahrazeny 
přeložkami. To se týká i krátkých úseků stok v oblasti 
Poštovky a jedné dešťové stoky a usazovací nádrže, 
napojené do stoky. Ta je navržena nově s napojením 
do potoka.

Ruší se kabely od přemísťované RS a několika 
TS. Kabely budou rušeny v potřebném rozsahu a 
všechny aktivní kabely budou přeloženy.

Plynovody se ruší v místech, kde bude nová výstavba 
a jsou rovněž nahrazeny přeložkami. Jsou to 
především STL řady, pouze v jednom krátkém úseku 
je přeložka NTL řadu.

V jižním chodníku Plzeňské ul. vede vodovodní 
řad DN 200 z let 1965-1988.Tento řad navrhujeme 
přemístit do komunikace. Jedná se o řad z šedé 
litiny, zejména úsek z r. 1965 je již starý a přeložku 
navrhujeme v okamžiku, kdy se bude upravovat 
Plzeňská ul. Provede se nový řad z tvárné litiny, 
umístěný v komunikaci. Navíc jeho vymístěním a po 
úpravě tras kabelů bude možno v celé délce osázet 
stromořadí a tím ulici oživit.

schody na cestu pod
Kotlářkou

Vodovod DN200

Vodovod DN200

Vodovod DN150

Vodovod DN150

Vodovod DN150, DN200

Stoka dešťové kanalizace DN400,
Dešťová usazovací nádrž

Stoka jednotné kanalizace DN300

Stoka jednotné kanalizace DN200

Vodovod DN150

STL plynovod D110

NTL plynovod DN150

Kabely elektro k TS 5786

Kabely elektro k TS 7892

Kabely elektro

Kabely elektro k TS 3456

Kabely elektro k TS 8809

Vodovod DN200
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odvodnění a kanalizace
Zůstává zachován systém jednotné kanalizace 
s hlavním odváděním odpadních vod stokou M 
s tím, že nové objekty a lokality budou odvodňovány 
důsledně oddílnou kanalizací s retenováním 
dešťových vod a s jejich maximálně možným 
využitím. Toto využití představuje především 
splachování WC, čistění zpevněných ploch, zalévání 
zeleně. Retence budou mít kapacitu dle požadavků 
MS, jejich zvětšení na formu akumulačních nádrží 
bude dle potřeby využívání této vody. V území 
v blízkosti Motolského potoka budou přebytečné 
retenované vody odtékat do Motolského potoka, 
takže zvýší jeho průtoky po odeznění přívalových 
událostí a současně nezatíží oddělovače deště, 
které jsou v dolní části Motolského potoka na stoce 
M. Tyto vody budou také zejména v letním období 
znamenat vylepšení minimálních průtoků. Dochází 
k nepodstatným zásahům do stávajícího systému 
odvodnění, přeložky a nové stoky jsou navrženy 
pouze v nových lokalitách.

Územím prochází kmenová stoka M, která přivádí 
odpadní vody společné splaškové i dešťové. Její 
kapacita i výškové uložení je dostatečné a plně 
vyhovuje. V řešeném území není oddělovač deště, 
nejbližší je OK 30K v prostoru Košíř . Zde se do 
potoka dostávají za dešťů  ředěné splaškové vody. 
V námi řešeném úseku nedochází k přepadu ze stoky 
do potoka. Horní povodí je prakticky zcela odvodněno 
a to buď oddílnou kanalizací nebo jednotnou, ale 
na trase není žádný oddělovač do potoka a je 
prakticky vyloučeno, aby se do potoka dostaly 
splaškové vody.V horní otevřené části toku  dochází 
ke znečistění zejména v místě souběhu s Plzeňskou 
ul, kde se v zimě používá posyp a i během roku 
se do potoka dostane prach z komunikací. To se 
zachycuje v sedimentační nádrži v Motole, výsledky 
vzorků v koupališti vykazují velmi příznivé hodnoty. 
V nově zřizovaném území, přiléhajícímu k potoku 
navrhujeme dešťovou kanalizaci, zaústěnou přímo 
do potoka. Ve vzdálenějším území od potoka je 
navržena výsledně jednotná kanalizace, avšak areály 
nebo jednotlivé objekty mají dešťové retenční nádrže, 
které regulují odtok, takže nedochází při přívalových 
srážkách ke kapacitnímu přetížení stok případně 
koryta potoka.

Jednotná kanalizace DN300

Jednotná kanalizace DN300

Přeložka
Jednotná kanalizace DN300

Dešťová kanalizace DN300

Dešťová kanalizace DN300

Jednotná kanalizace DN300

Splašková kanalizace DN300
Dešťová kanalizace DN300
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Jednotná kanalizace DN300

Jednotná kanalizace DN300

Přeložka
Jednotná kanalizace DN300

Dešťová kanalizace DN300

Dešťová kanalizace DN300

Jednotná kanalizace DN300

Splašková kanalizace DN300
Dešťová kanalizace DN300



voda

Na stávající systém zásobování propojením řadů z Vy-
pichu a Vidoule navazují úpravy vyvolané doplňující 
zástavbou. 

Jedná se o místní přeložky stávajících řadů, které 
tato výstavba vyvolává a nové řady k jejímu 
zásobování. Je třeba přeložit řad DN 200 v úseku 
u Plzeňské ul., přivádějící vodu z Vidoule přes 
Šmukýřku do území. Je třeba rovněž přeložit řad 
DN 200 a DN 150 vedoucí z Vidoule do rušeného 
vodojemu Cibulky. Oba řady slouží jako zásobní pro 
tuto oblast. Dále jsou překládány zásobní řady dle 
potřeby nové zástavby a dalšími řady jsou také nová 
zástavba případně lokality(kampus) zásobovány.

Vodovod DN150

Vodovod DN150

Vodovod DN150

Přeložka
Vodovod DN150

Přeložka
Vodovod DN150, DN200

Vodovod DN150

Vodovod DN150

Přeložka
Vodovod DN150

Vodovod DN150

Vodovod DN150

Přeložka
Vodovod DN200

Přeložka
Vodovod DN200

Vodovod DN150
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Vodovod DN150
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elektro
Návrh nové zástavby si vynucuje zrušení rozpínací 
stanice čís 9270 a měnírny Dopravních podniků 
(TS 7895 v tomto objektu je již zrušena). Stávající 
společný objekt RS i měnírny je možno přeložit do 
menšího objektu a zbývající pozemek je možno 
využít na novou výstavbu. Jedná se o investičně 
značně náročnou záležitost, její zhodnocení bude 
muset budoucí stavebník zvážit. Dále je třeba přeložit 
stávající odběratelské trafostanice a to TS 7892, TS 
3456, TS 36, TS 5786 a TS 8809. Jedná se o objekty, 
jejichž současná technologie má daleko menší 
prostorové nároky a je možno je umístit do nově 
navrhovaných objektů nebo zřídit nové výrazně 
prostorově menší samostatně stojící objekty. Kabely 
budou přeloženy, a to důsledně do nepojížděných 
veřejných prostor.

Slaboproudé kabely.

Z hlediska řešení slaboproudu je třeba zajistit plné 
pokrytí nově navrhovaných objektů, kde se uvažuje 
s vedením kabelů většinou v chodnících, a to dle 
ČSN 736005 při obrubníku komunikace. V prostoru, 
kde jsou kabely umístěny nekoordinovaně zejména 
v jižním chodníku, bude třeba jejich trasy posunout 
směrem k obrubníku, aby se chodník uvolnil pro 
výsadbu zeleně. Je možno také v místě stromu uložit 
kabel dochránily, pokud by byla vzdálenost od 
kmene menší než 1,0m.

V budoucnu by bylo vhodné uvažovat se zrušením 
tvárnicové tratě a nahrazením optpkabely, které 
znamenají daleko menší prostorové nároky a 
v tomto prostoru by mohla být zasázena alej 
stromů.

Přeložka
kabely k TS 5786

Přeložka
kabely k TS 7892

Přeložka
kabely k TS 3456
a rekonstrukce TS

Rekonstrukce
RS 9270
a měnírny DP

Přeložka
kabely k TS 8809
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plyn

V území vede nízkotlaký i středotlaký plynovod. 
Nízkotlaký plynovod byl budován ve 30.tých létech 
a následně doplňován pro výstavbu rodinných 
domků v území Motola a Cibulka. Řad NTL EDN 
200 v Plzeňské byl v průběhu let rekonstruován. 
Sídliště Poštovka má již vybudovaný STL rozvod 
a v současné době veškerá výstavba je napojována 
na plynovodní řady STL. 

Tím se stává, že v určitém úseku Plzeňské se 
sejdou řad NTL i s novým řadem STL, který je třeba 
vybudovat pro novou výstavbu. Do budoucna by 
bylo vhodné zásobní systém NTL převést na STL 
a ponechat jen tento systém. To však zasahuje do 
obchodní strategie PPD a je nutno vyčkat jejich 
rozhodnutí. 

Navrhujeme uložit nové řady STL budované pro 
novou výstavbu do komunikace a pokud by bylo 
možno zrušit řady NTL, bylo by možno v chodnících, 
kde jsou převážně řady NTL umístěny osázet 
stromořadí.

STL plynovod

STL plynovod

Přeložka
NTL plynovod DN150

STL plynovod

STL plynovod

Přeložka
STL plynovod D110

STL plynovod

STL plynovod
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STL plynovod



Motolský potok
řešení podchodu

Podchod  pro pěší pod Plzeňskou je přimknut 
k podchodu  Motolského potoka, který situačně 
kopíruje.Výškový horizont podchodu je omezen 
nutností přejít stávající kmenovou stoku M. 
Její profil 800/1430 je v místě podchodu potoka 
změněn na DN 1100 mezi dvěma šachtami. Tento 
profil bude prodloužen i pod podchodem pro pěší, 
stávající šachta bude zrušena a bude vytvořena 
nad podchodem nová a stoka DN1100 bude 
prodloužena i pod podchod pro pěší.

Pochod bude oživen uměle vytvořeným vodním 
prvkem , který bude  vedenpodél stěny podchodu. 
Do tohoto prvku  bude před  vstupem převedena 
část  Motolského potoka tak, aby hladina vody 
byla 30-40 cm. Průtok do tohoto umělého koryta 
bude regulován čidly  a bude limitován.

 Propojení bude možné , neboť dno potoka před 
vtokem do propustku je na kóte 252,90, dno 
vodního prvku u vstupu do podchodu je na kótě 
252,10, na konci podchodu se  tok opět propojí 
s potokem potrubím do vhodného výškového 
horizontu tak, aby nemohlo docházet ke zpětnému 
vzdutí při velkých vodách v potoce. Bude  jak na 
vtoku, tak na výtoku uděláno opatření, aby se do 
podchodu nedostala velká voda ani zpětné vzdutí .
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ZÁVĚR
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SOULAD

soulad návrhu s platným územním plánem
4.1



stávající stav návrh
Hrana Plzeňské
OV - území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších 
funkcí pro obsluhu obyvatel

Cesta podél potoka a prostor náhonu
ZMK  -zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně 
nenarušují přírodní charakter území. 

Náměstí Kotlářka
DU - Plochy zahrnující vybraná náměstí, shromažďovací 
prostory, lávky a vybrané specifické plochy. 

Změna struktury
OV - viz bod 1.

Změna struktury
OB -Území sloužící pro bydlení

Úpatí kopce
ZMK  - viz bod 2.

Hrana Plzeňské
OV - viz bod 1.

Dům vymezující plácek před Poštovkou
OV - viz bod 1.

Plácek před Poštovkou
DU - viz bod 3.

Hrana Plzeňské
OV - viz bod 1.

Hrana Plzeňské
OV - viz bod 1.

Prostor u Plzeňské
ZMK  -zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter 
území. 

Prostor u Plzeňské
IZ - Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní infrastruktury od 
jiných funkčních ploch.

Rozpadlá struktura
VN - nerušící výroby a služeb
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.

Prostor u Plzeňské
IZ - viz bod 2 , OB - Území sloužící pro bydlení

Složitý prostor pod Poštovkou
OB - viz bod 8, VV  - Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého 
veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví 
a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro 
zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu. Při umisťování 
veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby 
obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím 
k optimální dostupnosti zařízení. Funkce související s vymezeným funkčním využitím 
a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím 
podílu celkové kapacity.

Prostor u Plzeňské
OB - Území sloužící pro bydlení

Prostor u Plzeňské
DH - Plochy pro hromadnou dopravu osob včetně záchytných parkovišť P+R, IZ - viz 
bod 2, ZVO - Území sloužící pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich 
kombinace a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích, SO4 
- Území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám 
v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkce 
je zeleň.
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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
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032/1 
Změna nestavebního bloku na stavební 
mezi ul. Plzeňská a Nepomucká.                                                                                         
Odůvodnění: Ukončení blokové struktury Kavalírky až u Kotlářky, 
kde přeskočí krajina z jižní části na severní a vytvoří tak přirozený 
konec urbánní městské struktury. Z tohoto důvodu zde nemá 
význam nově vymezovat ÚSES (ve stávajícím ÚPn není vymezen). 
Existující hřiště přesunout od Plzeňské ulice klidnější cíp při ulicích 
V břízkách a V Cibulkách – konkrétně připomínka 335/01. 

126/1 
Doplnění veřejné vybavenosti (sportu) plochou v rozsahu dle 
stávajících sportovišť. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: K vymezeným plochám (florbal, rugby, tenis) doplnit 
i softbalové hřiště mezi ulicemi U Klikovky, Podbělohorská a Pod 
Císařkou, kde existuje a má jasně vymezený areál. Celkem zde jsou 
4 sportovní areály a musí být stabilizovány v jejich současných 
hranicích a ploše odpovídající platnému územnímu plánu.

126/6  
Vyjmutí transformační plochy (413/126/2541). Tato připomínka je 
zásadní.
Odůvodnění:  Jedná se o plochy již nyní sportu sloužící (viz bod 
126/1) a jde o jejich ukotvení v územním plánu jako stabilizovaných, 
deklarovaný „rozvoj“ jen kopíruje existující strukturu a využívání 
v dané ploše. Navazující „rozvoj“ rekreačních ploch je navíc nevhodně 
situován i na lesní pozemky (které jsou součástí 887/Přírodní pam. 
Skalka).

127/1 
Změnit rozvojovou plochu 413/127/2562 z účelu bydlení na rekreační 
využití. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Rozvojová plocha 413/127/2562 je v místě stávajícího 
využití „ZMK“, jde o přírodní plochu navazující na památku „Skalka“. 
Na pozemku je protihlukový val rozvodny VN a obytná zástavba je zde 
nevhodná, ale lze místo vhodně využít pro rozvoj rekreačního území 
lépe, než navrhované sousední lesní pozemky (413/127/2562).

127/2 
Doplnit cyklistické/pěší propojení Podbělohorská - Pod Kotlářkou. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: V území mezi Ladronkou a Plzeňskou chybí vhodné 
propojení cyklotras a územím Na Císařce je možné ji snadno trasovat, 
při využití ulice Smrčinská a účelové komunikace u FK Sparta Košíře. 
Chybí tedy jen cca 300m bez oficiální komunikace. Zároveň se touto 
trasou zpřístupní území, využitelné pro sport a rekreaci (nyní rozv. 
plocha 413/127/2562 ). 

127/3 
Doplnit pěší propojení do areálu Nemocnice Na Homolce. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: V území chybí napojení pro pěší do nemocnice Na 
Homolce a průchod tímto areálem směrem k ulici Roentgenova a dále 
ke stanici metra Motol. Trasování musí zohlednit značný výškový 

rozdíl lokalit. Alternativou je i propojení přes území lokality 861/ Pod 
Ladronkou, Toto je podáváno i jako připomínka 660/5 a 861/5.

168/1 
Změna Stavebního bloku na Nestavební blok pro Městskou 
parkovou plochou zahradní. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Přiblížení nové rekreační plochy zajistí jeho lepší 
obsluhu i pohledovou přítomnost z Plzeňské ulice, hranu budou 
tvořit vzrostlé stromy. Tato zelená plocha je pak zařazena společně 
se zelenými svahy Motolského údolí do cesty podél potoka a ve 
svazích a reprezentuje „výdech“ na severní části Plzeňské, kterou 
opouští u ul. Bucharova, kde přeskakuje na Kalvárii (viz studie 
Motolské údolí, druhá část).

168/2 
Změna Nestavebního bloku na Stavební. Tato připomínka je zásadní.
Odůvodnění: Prodloužení jižní pevné hrany domů Plzeňské jako 
kontinuální odpověď na protější zelený blok parku, tyto přeskoky 
krajiny přes Plzeňskou ulici začínají u Kotlářky a vinou se údolím dále 
na západ.    

335/1
Změna Stavebního bloku na Nestavební blok pro Parkové 
sportoviště. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: vhodná kompenzace zrušeného hřiště z lokality 
123/032/2951 v připomínce 032/1, přesunutí hřiště z rušné 
Plzeňské na klidnější cíp při ulicích V břízkách a V Cibulkách – 
možnost propojit jej skluzavkou do ulice Nepomucká, využitá těžko 
zastavitelná parcela uvnitř zahradního města, hřiště přiblíženo 
vilové lokalitě.

519/1
Změna typu stability lokality - ze stabilizované na transformační. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Převažující část lokality vyžaduje změnit svou 
současnou nevyhovující podobu s vhodnějším způsobem využití.

519/2 
Změna stabilizované plochy na transformační plochu s obytným 
využitím Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Plocha označuje rozpadlou hranu čtvrťové ulice a 
zasahuje až do plochy neprostupného areálu Chrtího závodiště, 
které nepodporuje význam ulice a nepomáhá jasné definici a 
ukotvenosti městské třídy, v té souvislosti je třeba změnit podobu 
Plzeňské od Kotlářky po min. křížení s Bucharovou (viz studie 
Motolské údolí, druhá část).

519/3 
Změna stabilizované plochy na transformační plochu s rekreačním 
využitím. Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Plocha v místě stávajícího Chrtího závodiště může 
společně se sportovním areálem na Cibulce vytvořit sportovně 
rekreační pás pro přilehlé oblasti.

519/4 
Stabilizace stávající občanské vybavenosti Poštovka. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Ve vymezeném území při ul. Zahradníčkova 
stabilizovat stávající občanskou vybavenost (Poštovka) a vyznačit 
bodem, neboť se zde nachází MŠ s plánovanou přestavbou na DPS 
(dům pro seniory).

861/5          
Doplnit pěší propojení do areálu Nemocnice Na Homolce. Tato 
připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: V území je možné realizovat chybějící pěší propojení 
do nemocnice Na Homolce a průchod tímto areálem směrem 
k ulici Roentgenova a dále ke stanici metra Motol. Trasování musí 
zohlednit značný výškový rozdíl lokalit. Alternativou je i propojení 
přes území lokality č. 861/Pod Ladronkou. (Připomínka podána též 
v lokalitách č. 127/Na Císařce a 861/Pod Ladronkou.)

872/3 
Změnit lokalitu Zastavitelnou nestavební na Nezastavitelnou typu 
(13) Parkový les (návrh N (13) / R [T]). Tato připomínka je zásadní.   
Odůvodnění: Lokalita představuje lesopark bez staveb a není žádný 
důvod definovat parkový les jako Zastavitelnou nestavební plochu. 
Jedná se o poměrně příkré zalesněné svahy (dle KN jde o plochy 
určené k plnění funkce lesa). Lokalita obsahující pouze lesopark by 
měla být nezastavitelná s možností pro ev. dovybavení mobiliářem 
(lavičky, osvětlení, odpadkové koše).

887/2 
Vymezení oblasti Samoty. Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: Bývala viniční usedlost Skalka má potenciál k tomu, 
aby zde rekonstrukcí, případě novostavbou, vzniklo edukativní 
centrum a je třeba umožnit její rozvoj v hranicích samoty. 

888/1  
Změna stabilizované plochy na transformační plochu s obytným 
využitím. Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: Doplnění pásu transformační plochy 411/168/2011 
podél Plzeňské ulice, umožněné zastavění hrany ulice jako odpověď 
na protilehlou hranu parku. 

888/2  
Úprava hranice lokality ve styku s lokalitou č. 519/Sídliště Poštovka. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: plocha svým navrhovaným charakterem odpovídá 
sportovnímu pásu vinoucímu se kolem kopce 
Hliník.  

888/3 
Změna stabilizované plochy na plochu parkové sportoviště. Tato 
připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Plocha v místě stávajícího Chrtího závodiště může 
společně se sportovním areálem na Cibulce vytvořit sportovně 
rekreační pás pro přilehlé oblasti.

připomínky k metropolitnímu plánu od MČ Ph5
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s návrhem připomínek k metropolitnímu plánu je návrh studie Motolského údolí 
v souladu a souhlasí se všemi citovanými připomínkami

přípomínky městské částy Prahy 5 
podané k Metropolitnímu plánu verze 
3.3. podwané v létě 2018

upřesnění rozhraní mezi navrhovanou plochou 
s obytným využitím (připomínka 519/2) a plochou 
s rekreačním využitím (připomínka 519/3 [888/3])
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soulad s majetkoprávní mapou

Hrana Plzeňské
- dohoda s majitely pozemků nebo iniciativa pro výstavbu domů s parterem 
do ulice

Sportovní hnízda
- dohoda s majitely o prostupnosti územní pro pěší, vytvoření pěších 
spojek skrz sportovní areál, v jižní části se achází ideálí místo pro vytvoření 
občerstvení s vyhlídkou jako zastávku na procházkové trase

Hrana Plzeňské 
- dohoda s majitely pozemků nebo iniciativa pro výstavbu domů s parterem 
do ulice

Odkrytí potoka a cesta podél něj (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Podchod 
Plzeňské)
- výkup pozemků pod současnými garážemi za účelem vytvoření přírodního 
prostředí kolem potoka tak, aby bylo možné zrealizovat podchod pod 
Plzeňskou a vytvořit tak příjemnou procházkovou cestu podél potoka od 
rybníků až na Pražský hrad

Cesty k nové rozhledně (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Kopec u Kotlářky)
- dohoda s majitely o výstavbě nové rozhledny na strategickém místě 
(případný výkup pozemku pro rozhlednu a její nejbližší okolí
- dohoda o zpřístupnění rozhledny sítí pěších cest a spojek, částečně již 
založených a využívaných
- dohoda o zpřístupnění obnažené skalnaté hrany a jejího budoucího 
využívání pro sport v rámci volnočasových aktivit pořádaných komunitním 
centrem Poštovkam, případný odkup bezprostředního okolí stěny

Hrana Plzeňské a napojení ulice Zahradníčkova
- výkup pozemku nebo případná dohoda/iniciativa za účelem zpevnění hrany 
ulice novými domy, v rámci této výstavby je nutné zrealizovat nové spojení 
paralelních ulic Zahradníčkovi a Plzeňské, na pozemek zasahuje ochranné 
pásmo sítí, kvůli čemuž nelze zastavět východní cíp pozemku

Hrana Plzeňské a napojení ulice Zahradníčkova
- dohoda s vlastníkem pozemku (PRE distribuce) o zahrnutí TS do nových 

budov
Cesty a prostupnost (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Kopec u Kotlářky)
- dohoda s majitely pozemků o realizaci cest v území, zejména napojení ulice 
U Poštovky pěší spojkou do Leitzovi ulice, dále pak realizace cestní sítě v 
východním svahu a úprava okolí cesty ve sídliště Poštovka do základní školy 
ve Weberové ulici, součástí cesty do školy je navženo zastavení zejména pro 
mladší žáky v podobě hřiště s lanovým prvkem

Zástavba a její napojení
- výkup pozemků, na kterých je nyní tovární hala, by se mohl v budoucnu 
zajistit proměnu na parcely řadových domů, a vytvořil by se tak prostor pro 
lukrativní bydlení na místě obklopeném zelenými svahy s výledem na jseverní 
svah protějšího kopce

Hrana Plzeňské (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Náměstí na Kotlářce)
- dohoda s majitely pozemků nebo iniciativa pro výstavbu domů s parterem 
do ulice

Hrana Plzeňské (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Náměstí na Kotlářce)
- dohoda s majitely pozemků nebo iniciativa pro výstavbu domů s parterem 
do ulice

Zpřístupnění kopce Skalky a vytvoření edukativního centra rekonstrukcí 
usedlosti (kpt. 03.2 klíčová prostranství, Vstup na Skalku)
- dohoda s majitely pozemků  o zpřístupnění kopce a zrealizování navržené 
cestní sítě, ovocného sadu, hřiště pro dospělé, a vyhlídky ze skalního lomu
- výkup pozemků pod usedlostí a v jejím bezprostředním okolí pro záchranu 
staré usedlosti a vytvoření důstojného předprostoru s lavičky a parkovými 
úpravami 
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V návaznosti na studii I. Etapy Motolského 
údolí – Plzeňská/Vrchlického rozvíjí studie 
potenciál západní části Motolského potoka 
v různých úrovních.

 Na základě podrobné analýzy místa, 
definouje charakter lokality, který v návrhové 
fázi práce rozvíjí sérií revitalizačních kroků, 
které povedou ke zkvalitnění lokality při 
zachování jejího charakteru. 

Kvůli poválečným modernistickým tendencím 
urbanismu a průmyslovému charakteru 
bytové výstavby komunistické éry, byl 
narušen přirozený vývoj města. Monofunkční 
obytné čtvrti se stavěly za městem 
„uprostřed přírody“. 

Praha má celý prstenec obytných sídlišť, 
které nebyly schopny svým pojetím rozvíjet 
rostlé město a překročily až do polí za hranici 
metropole. Městské třídy, jako Plzeňská se 
pak staly dopravními koridory – spojnicemi 
do těchto nových satelitů Prahy. Kolem 
těchto ulic se paradoxně rozvíjel periférní 
charakter města v chaotické struktuře. 

Současně jsou taková místa více krajinou 
než městem, ale mnohdy krajinou 
s charakter městské džungle, kterou lze jen 
obtížně využít k rekreaci. Sociálně je toto 
místo velmi řídce obydlené, ale paradoxně 
silně propojené s místními obyvateli, kteří 
sice postrádají městskou infrastrukturu, za 
kterou musí dojíždět do centra, ale ve svém 
„zeleném maloměstě“ žijí spokojeně mnohdy 
celý život. 

Nejzásadnějšími tématy studie se staly – 
KRAJINA; NE-MĚSTO; LIDÉ; DOPRAVA, 
témata, která v sobě skrývají problémy, ale 
zároveň potenciál na proměnu Motolského 
údolí. 

Koncept definuje následná východiska - 
PROSTUPNOST, TOK KRAJINY, HUSTOTA, 
BEZPEČÍ, KOMUNIKACE, REPREZENTACE 

Leitmotivem práce se stalo tvrzení: 
„Motolské údolí je především krajina“. 

Studie iniciuje proměny v následných 
parametrech, které jsou základními kameny 
revitalizované urbánní kompozici města.

PLZEŇSKÁ ULICE – proměna dopravního 
koridoru v zelený bulvár – jakousi Plzeňskou 
alej, která zelené svahy Motolského údolí 
propojuje, prošívá jako zip.  

MĚSTO – proměna živelně zastavěných 
a funkčně nevhodných lokalit do podoby 
prostupné a provázané městské struktury, 
která jasně definuje vztahy mezi veřejným a 
soukromým.  Nabízí zdravou hustotu, která 
je základem pro udržitelný rozvoj a vznik 
požadované infrastruktury.     

KLÍČOVÁ PROSTRANSTVÍ – v návaznosti na 
revitalizaci Plzeňské ulice, jsou navrženy na 
důležitých průsečících směrů nová klíčová 
prostranství. Těžiště lokalit, kde by měl 
kulminovat veřejný život a stala se zázemím 
pro návazná území.   

CESTA PODÉL POTOKA - proměnu a 
zpřístupnění linie Motolského potoka, lze 
označit za konkrétní zhmotnění tzv. „toku 
krajiny“. Rekreační osa územím, která 
navazuje na východě na navrhovanou cestu 
ve svazích je páteřní linie určena především 
pěším a cyklistům. Cesta, která uvozuje sérii 
dalších aktivit a rozvíjí směry do návazné 
krajiny.    

MOTOLKA – proměna neuchopitelných 
zelených ploch v městský mnohovrstevnatý 
park. Široce zpřístupněný parkový pás by 
se měl stát těžištěm sportovně rekreačních 
a společenských aktivit, a to nejenom pro 
samotnou Prahu 5.  

SPORTOVIŠTĚ HLINÍK – Proměna 
uzavřených a nedostatečně využívaných 
sportovně - rekreačních areálů v soudobé 
sportovní centra, jak pro organizovaný 
sport, tak volnočasové aktivity. Provozně 
propojených do parkového pásu Motolka, 
se kterým tvoří nedílný sportovně-rekreační 
celek celoměstského významu.       
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zadání studie
městská část Praha 5
únor 2018

zapojení veřejnosti a klíčových aktérů území
výstup viz Brožura „Motolské údolí - výstupy ze zapojení veřejnosti“
A69 - architekti + pracovníci Anthro Pictures + městská část Praha 5
duben 2016

odborné analýzy
A69 - architekti + tým odborníků
únor - březen 2018

vyhodnocení a zapracování připomínek městské části
městská část Praha 5
podzim 2018

vypracování čistopisu studie
na základě připomínek obdržených od městské části a IPRu
A69 - architekti
do konce roku 2018

vystavení a konzultace hotového návrhu, 
aktualizace web stránek projektu
A69 - architekti + městská část Praha 5

Prověření proveditelnosti, vytvoření akčního plánu, 
plánu priorit investic a rozdělení na dílčí projekty
městská část Praha 5

schválení plánu
městská část Praha 5

projektová příprava dílčích projektů
městská část Praha 5
konec roku 2018 
(příklady viz vpravo)

postupná realizace
od roku 2020
městská část Praha 5

představení studie zástupcům městské části, IPRu 
a vybraným dotčeným orgánům
A69 - architekti
léto 2018

vypracování hrubopisu studie
viz kniha „Plzeňská/Motol - proměna ulic Motolského údolí (hrubopis)“
A69 - architekti + tým odborníků
únor - červen 2018

1
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Motolka
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PŘIPOMÍNKY K ČISTOPISU

Městská část Prahy 5 (MČ P5)

OBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

1 / zapracovat do studie záměr „Poštovka“ - dům s pečovatel-
skou službou a okolí dle zpracované dokumentace
2 / zaktualizovat studii, tj. zapracovat do studie platná ÚR
3 / uvést studii do souladu s připomínkami MČ Praha 5 dle 
usnesení ZMČ P5
4 / zapracovat do studie parkovací dům se službami při Plzeň-
ské pod Cibulkama

KOMISE DOPRAVNÍ

I. Bere na vědomí představení studie Motolské údolí
 
Doporučuje
1 / zachování prostoru P+R Kotlářka a dopracování studie na 
možné vybudování parkovacího domu s občanskou vybave-
ností
2 / dopracovat přestupní vazby tram + BUS v křižovatce 
Bucharova x Plzeňská (most nad Plzeňskou ulicí spojující 
Bucharovu ul. s Kukulovou ul.)
3 / umožnění průjezdů IZS po tramvajovém pásu v celé délce 
Plzeňské ul.
4 / minimalizovat umístění sloupů na ulici Plzeňská (veřejné 
osvětlení, elektrické sloupy ap.)
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Městská část Prahy 5 (MČ Ph 5)

OBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

1 / Zapracováno 

2 / Zapracovány záměry dle dodaných podkladů MČ

3 / Zapracováno. Kromě souladu s platným ÚP a 
opřipomínkovaným Metropolitním plánem (dodáno MČ P5) je 
zpracován také soulad Mapou vlastníků (kpt. 4.1 - soulad)

4 / Zapracováno. 

KOMISE DOPRAVNÍ

1 / Zapracováno
2 / Zapracováno 
3 / Vzhledem k možnosti sanitek využít cestu k nemocnici 
ulicí Pod Kotlářkou navrhujeme zpevnit tramvajové těleso pro 
pojezd IZS a autobusů od Kavalírky po Kotlářku. V navazu-
jící části funguje zatravněný tramvajový pás jako spojnice 
zelených celků.
4 / Zapracováno
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Zdroje použitých obrázků
PROMĚNA MOTOLSKÉHO ÚDOLÍ

01| ÚVOD

str. 08,09 (Motolské údolí): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno

str. 10 (zpracované území) fotografie 4x: archiv autorů, fotodokumentace 
území

str. 10,11 (zpracované území): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno 
autory

str. 12 (Motolský potok) fotografie: archiv autorů, fotodokumentace území

str. 12,13 (Motolský potok): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno 
autory

str. 14,15 (územní plán): IPR Praha. Výkresy územního plánu hl. m. Prahy 
[online]. c2018 [cit. 2018-07]. <http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/>.

str. 16,17 (metropolitní plán): IPR Praha. Metropolitní plán [online]. c2018 
[cit. 2018-07]. <https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/>.

02| ANALÝZY

str. 23 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) císařský otisk: Dvě 
Prahy, 1840 – 1843 Stabilní katastr [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.
dveprahy.cz/

str. 23 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) letecký snímek 1938: 
Dvě Prahy, 1938 Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.
dveprahy.cz/

str. 23 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) letecký snímek 1945: 
Dvě Prahy, 1945 Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.
dveprahy.cz/

str. 25 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) letecký snímek 1953: 
Dvě Prahy, 1953 Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.
dveprahy.cz/

str. 25 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) letecký snímek 1975: 
Dvě Prahy, 1975 Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.
dveprahy.cz/

str. 25 (historický urbanisticko-architektonický vývoj) letecký snímek 1989: 
Dvě Prahy, 1988-89 Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://
www.dveprahy.cz/

str. 27 (V kontextu města): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno 
autory

str. 32,33 (Cesty stávající stav): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. 

Upraveno str. 34,35 (Kompozice): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno 
autory

str. 36 (struktura města) nadhledy 4x: Google. Aplikace Google Earth 
Pro [online]. c2018 [cit. 2018-06]. Upraveno autory

str. 36,37 (struktura města): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno 
autory

str. 38 (výstupy ze zapojení veřejnosti) fotografie 3x: archiv autorů

str. 40,41 (revitalizace lokality): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno 
autory

str. 42,43 (problémová mapa): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0680376,14.3675706,3317m/data=!3m1!1e3?hl=cs>. Upraveno 
autory

2.1| HLAVNÍ TÉMATA ÚZEMÍ

str. 47 (krajina) fotografie 6x: archiv autorů, fotodokumentace území

str. 49 (ne-město) fotografie 5x: archiv autorů, fotodokumentace území

str. 51 (lidé) fotografie 5x: archiv autorů, fotodokumentace území

str. 53 (doprava) fotografie 6x: archiv autorů, fotodokumentace území

03| NÁVRH

3.1| koncept

str. 67 (vizuální kvality) 1 decentní reklama: Madovermarketing, The 28 
Most Brilliant Guerrilla Marketing Campaigns We Have Ever Seen! [online]. 
publikováno 16.07.2015 [cit. 2018-07]. <https://madovermarketing.files.
wordpress.com/2015/06/1723859_664184826980788_1052045473_n.jpg>.

str. 67 (vizuální kvality) 2 důstojná reklama: Idnes, IPR Praha, Rudolfinum 
– kultivovaná vkusná forma reklamy pro veřejné instituce, která nijak neruší 
okolní prostředí. [online]. publikováno 12.12.2014 [cit. 2018-07]. <https://
praha.idnes.cz/foto.aspx?r=praha-zpravy&c=A141212_2123890_praha-
zpravy_bur&foto=MBB57dc0c_12PR3INSPIRACE2.jpg>.

str. 67 (vizuální kvality) 3 sjednocení a dostatečné množství mobiliáře: archiv 
autorů, fotodokumentace území

str. 67 (vizuální kvality) 4 kryté kontejnery:Wikimedia, Soubor:Podzemní 
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kontejnery-Stroupežnického.jpg [online]. publikováno 29.06.2009 [cit. 
2018-07]. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/
Podzemn%C3%AD_kontejnery-Stroupe%C5%BEnick%C3%A9ho.jpg >.

str. 67 (vizuální kvality) 5 seskupení sloupů dopravního řešení: IPR Praha, 
Karlovo náměstí čeká revitalizace. Seznamte se s koncepční studií [online]. 
publikováno 24.06.2015 [cit. 2018-07]. <http://www.iprpraha.cz/clanek/1391/
karlovo-namesti-ceka-revitalizace-seznamte-se-s-koncepcni-studii>

str. 67 (vizuální kvality) 6 regulace reklamy: Google. Aplikace Google Street 
View [online]. c2018 [cit. 2018-07].

3.2| architektura a urbanismus

str. 73 (struktura): Mapová data Google. Mapy Google [online]. c2018 [cit. 
2018-06]. <https://www.google.cz/maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/
data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno autory

str. 74 (urbánní struktura) mapy 01,02,03: Mapová data Google. 
Mapy Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno

str. 76,77 (urbánní struktura): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno

str. 80,81 (výšková struktura): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno

str. 86,86 (občanská vybavenost): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno

str. 88(stávající stav): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 91 (regulace): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. c2018 [cit. 
2018-06]. Upraveno autory

str. 92-93(regulace území) obr. 3x: návrh autorů, vizualizace

str. 96,97 (stav – A.1) fotografie 4x: Google. Aplikace Google Street View 
[online]. c2018 [cit. 2018-07].

str. 98 (návrh – A.1) cesta při úpatí: Pinterest, Moss Pipitpongson, 
Landscape [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/547257792197180846/>.

str. 99 (návrh – A.1) stromová alej:ecologiae, XVII rapporto Ecosistema 
urbano, i sindaci d’Italia si danno appuntamento a Firenze per ripensare la 
città del futuro[online]. publikováno 16.11.2010 [cit. 2018-07]. <https://www.
ecologiae.com/wp-content/uploads/2010/10/piste-ciclabili-224x300.jpg >.

str. 99 (návrh – A.1) ulice: Landezine, Agence Babylone, Charenton-le-Pont 
Town Centre [online]. publikováno 20.10.2015 [cit. 2018-07]. <http://www.
landezine.com/wp-content/uploads/2015/10/Charenton-le-Pont-Town-
Centre-07.jpg >.

str. 100 (stav – B) nová vodní nádrž: archiv autorů, fotodokumentace území

str. 100 (stav – B) neměstský charakter, nájezd do Zahradníčkovy: Google. 

Aplikace Google Street View [online]. c2018 [cit. 2018-07].

str. 101 (stav – B) neprostupný areál: Google. Aplikace Google Street View 
[online]. c2018 [cit. 2018-07].

str. 101 (stav – B) areál komunitního centra: archiv autorů, fotodokumentace 
území

str. 102 (návrh – B) cesta podél břehu: Archilovers, General Maister Memorial 
Park [online]. publikováno 06.03.2008 [cit. 2018-07]. <https://www.
archilovers.com/projects/8172/gallery?40250 >.

str. 102 (návrh – B) dvouřadá alej: Pinterest, Trees  [online].[cit. 2018-07]. 
<https://cz.pinterest.com/pin/323062973244304079/>.

str. 103 (návrh – B) vyzdvižený plac: Pinterest, Faolán Bashford 
Public space  [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/515591857312397205/>.

str. 103 (návrh – B) kulturní centrum: návrh autorů, vizualizace

3.3| klíčová prostranství

str. 109(vstup na Skalku): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. c2018 
[cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 110 (vstup na Skalku): Malé dějiny Smíchova a Košíř, Skalka 
[online]. publikováno 21.10.2006 [cit. 2018-07]. <http://nd01.jxs.
cz/428/223/6b970be4ac_10818991_o2.jpg>.

str. 111(stávající stav): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 116 (vstup na Skalku): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 119 (náměstí na Kotlářce): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2018 [cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 120 (náměstí na Kotlářce): Pražské tramvaje, J. Veselý, Smyčka Kotlářka 
[online]. c2001 - 2018 [cit. 2018-07]. <http://www.prazsketramvaje.cz/
obrazky/kotlarka/s-kotlarka-vozy-001.jpg>.

str. 121 (náměstí na Kotlářce): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 126,127 (náměstí na Kotlářce) fotografie 4x: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 127(náměstí na Kotlářce) paralelní ulice podél periferní struktury: Google. 
Aplikace Google Street View [online]. c2018 [cit. 2018-07].

str. 128 (náměstí na Kotlářce) předpolí náměstí: terafirma landscape 
architectc,Postcard from Luxembourg [online]. publikováno 14.10.2015 [cit. 
2018-07]. <http://www.terrafirmaconsultancy.com/landscape-architect-blog/
wp-content/uploads/2015/10/Park4.jpg>.

str. 128 (náměstí na Kotlářce) odkrytý potok: Mimoa, Getty center 
central garden  [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.mimoa.eu/
images/13306_l.jpg>.

str. 129 (náměstí na Kotlářce) předzahrádky: Pinterest, claudia 
blossoms, Cafes  [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/517069600958428118/>.

str. 129 (náměstí na Kotlářce) vyústění ulice: Landezine, Agence Babylone, 
Charenton-le-Pont Town Centre[online]. publikováno 20.10.2015 [cit. 2018-
07]. <http://www.landezine.com/index.php/2015/10/charenton-le-pont-town-
centre-by-agence-babylone/charenton-le-pont-town-centre-03/>.

str. 130 (náměstí na Kotlářce): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 133 (kopec u Kotlářky): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2018 [cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 134 (kopec u Kotlářky): Malé dějiny Smíchova a Košíř, Kotlářka (č.p.118) 
[online]. publikováno 30.12.2007 [cit. 2018-07]. <http://nd01.jxs.cz/943/777/
ac789bde63_20553123_o2.jpg >.

str. 135 (kopec u Kotlářky): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 138 (kopec u Kotlářky) stav, nájezd do Zahradníčkovy, neprostupný areál: 
Google. Aplikace Google Street View [online]. c2018 [cit. 2018-07].

str. 138, 139 (kopec u Kotlářky) fotografie 5x: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 140 (kopec u Kotlářky) vyzdvižený plac: Pinterest, Faolán Bashford 
Public space  [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/515591857312397205/>.

str. 140 (konkrétní řešení) vyzdvižený plac: Podklady MČ

str. 141 (konkrétní řešení) záměr Viladomy Poštovka: Podklady MČ

str. 141 (kopec u Kotlářky) lehká dřevěná rozhledna: Arhis Arhitekti, 
Arnis Kleinbergs, Skatu tornis Jūrmalā, Dzintaru mežaparkā 
[online]. c2012 [cit. 2018-07]. <http://www.arhis.lv/uploads/lar
ge/1269982800/127175531534375.jpg>.

str. 141 (kopec u Kotlářky) využití louky1: hřiště Piccolino, Houpačka 
hnízdo Cacoon [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://img.hriste-
piccolino.cz/images/zavesna-houpacka-hnizdo-cacoon-double-001.
png?vid=1&tid=18&r=B>.

str. 141 (kopec u Kotlářky) využití louky2: archiv autorů

str. 142 (kopec u Kotlářky): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 145 (podchod Plzeňské): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2018 [cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 146 (podchod Plzeňské): Pražské tramvaje, archiv DP Praha [online]. 
c2001-2018 [cit. 2018-07]. <https://www.prazsketramvaje.cz>.

str. 147 (podchod Plzeňské): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 154, 155 (podchod Plzeňské) stav, fotografie 4x: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 156 (podchod Plzeňské) pobytové schodiště: Inhabitat, How the 
Cheonggyecheon River Urban Design Restored the Green Heart of Seoul 
[online]. publikováno 11.18.2014 [cit. 2018-07]. <https://inhabitat.com/wp-
content/blogs.dir/1/files/2014/11/Cheonggyecheon-River-18.jpg>.

str. 156 (podchod Plzeňské) kavárna se zahrádkou: BLU Crabhouse & Raw 



Baronline [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://blucrabhouse.com/app/
uploads/2017/03/pic-specials-01.jpg>.

str. 157 (podchod Plzeňské) cesta podél vody pod Plzeňskou: Inhabitat, How 
the Cheonggyecheon River Urban Design Restored the Green Heart of Seoul 
[online]. publikováno 11.18.2014 [cit. 2018-07]. < https://inhabitat.com/how-
the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/
cheonggyecheon-river-4/>.

str. 157 (podchod Plzeňské) cesta mezi stromy: ASLA 2008, Gustafson 
Guthrie Nicho [online]. c2008 [cit. 2018-07]. <https://www.asla.org/
awards/2008/08winners/441.html>.

str. 157 (podchod Plzeňské) cesta k lesům Cibulka: Landscape performance 
series, Railroad park  [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
landscapeperformance.org/case-study-briefs/railroad-park>.

str. 158(podchod Plzeňské): archiv autorů, fotodokumentace území

str. 161 (Motolské rybníky): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2018 [cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 162 (Motolské rybníky): Pražská příroda, Motolský rybník R2  [online]. 
c2013 [cit. 2018-07]. < http://www.praha-priroda.cz/obrazek/5229f09cd8ff2/
motolsky-r.-r2-archiv-lhmp-2.jpg>.

str. 163 (Motolské rybníky): Google. Aplikace Google Earth Pro [online]. 
c2018 [cit. 2018-07]. Upraveno autory

str. 168 (Motolské rybníky) pobytové schody 1: Futurist architecture, 88 
Incredible Urban Landscape Architecture Designs  [online]. publikováno 
13.01.2017 [cit. 2018-07]. <https://www.futuristarchitecture.com/13225-
urban-landscape-architecture.html#jp-carousel-13275>.

str. 168 (Motolské rybníky) pobytové schody 2: Landezine, Quarry Park, 
Hangzhou  [online]. c2009 - 2016 [cit. 2018-07]. <https://landezine-award.
com/quarry-park-hangzhou/>.

str. 168 (Motolské rybníky) cesta kolem potoka 1:Playscapes, Wavewalk, 
Adam Kuby, Pier Park Skate Park, Portland, 2006 [online]. publikováno 
29.10.2014 [cit. 2018-07]. < http://www.play-scapes.com/wp-content/
uploads/2014/10/wavewalk-playable-sidewalk-adam-kuby-skatepark1.jpg>.

str. 168 (Motolské rybníky) cesta kolem potoka 2: Landscape performance 
series, Railroad park  [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <https://www.
landscapeperformance.org/case-study-briefs/railroad-park>.

str. 168 (Motolské rybníky) čistící rostlinky a cesta pov vodě: Pinterest, 
Julien Stalder, Ponton - 3  [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/504755070712252757/>.

str. 169 (Motolské rybníky) zahradní restaurace: Happy wedd, 72 Gorgeous 
And Relaxed Lake Wedding Ideas [online]. publikováno 15.03.2018 [cit. 2018-
07]. <http://happywedd.com/wp-content/uploads/2016/04/lake_wedding_05.
jpg>.

str. 169 (Motolské rybníky) zalesněný vyrovnávací svah: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 170 (Motolské rybníky): archiv autorů, fotodokumentace území

3.4| krajina

str. 175 (současný obraz krajiny) obr. 1: archiv autorů

str. 175 (současný obraz krajiny) obr. 2: Cibulka (Košíře), Čínský pavilon, 
Cibulka [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://mapio.net/wiki/Q11730804-
cs/>

str. 175 (současný obraz krajiny)obr. 3: Wikimedia, První motolský rybník, 
od jihovýchod.jpg [online]. publikováno 11. 06. 2010 [cit. 2018-06]. <https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Prvn%C3%AD_motolsk%C3%BD_
rybn%C3%ADk,_od_jihov%C3%BDchodu.jpg>

str. 186 (přírodní hodnoty) Přírodní park Košíře: Envis, Přírodní park Košíře - 
Motol [online]. publikováno 2010 [cit. 2018-06]. <http://envis.praha-mesto.cz/
(0wee3r552n20ruuipg00tmqn)/zdroj.aspx?typ=5&Id=74521&sh=261760333>

str. 186 (přírodní hodnoty) Motolské rybníky, Kotlářka, Skalka: archiv autorů

str. 186 (přírodní hodnoty) Přírodní park Košíře: Prahou turistickou, Další 
památný dub na Cibulce, autor: Tomáš [online]. c2012 [cit. 2018-06]. <https://
prahouturistickou.cz/kalendar/6-pamatne-stromy-6-jaro/detail/>

str. 188 (přírodní hodnoty) Lesy za golfem: Pinterest, Janice Elaine  
Autumn love  [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/134193263868772955/>.

str. 188 (přírodní hodnoty) Motolské rybníky: archiv autorů

str. 188 (přírodní hodnoty) Lesy za golfem: Depositphotos  [online].
publikováno 10.5.2017[cit. 2018-07]. < https://ru.depositphotos.
com/145196287/stock-photo-flowering-fruit-trees-in-spring.html/>.

str. 189 (přírodní hodnoty) Kotlářka, Cibulka, Skalka: archiv autorů

str. 190,191 (Staré cesty a usedlosti): Dvě Prahy, 1840 – 1843 Stabilní katastr 
[online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.dveprahy.cz/

str. 190 (staré cesty a usedlosti) Motol: Geocachin, Starý Motol a Krízovnický/
Richtruv pivovar [online]. publikováno 2009 [cit. 2018-06]. <https://
s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5e6213ff-124c-4b56-a6ea-a882c96083ce.
jpg>

str. 190 (staré cesty a usedlosti) Kotlářka: Geocachin, Kotlařka  [online]. 
publikováno 2009 [cit. 2018-06]. <https://s3.amazonaws.com/gs-geo-
images/742d6d56-86a8-4b31-a97b-53e83fa5c756.jpg>

str. 190 (staré cesty a usedlosti) Cibulka: Za starou Prahu, Zkáza cibulky 
[online]. publikováno 2008 [cit. 2018-06]. <http://stary-web.zastarouprahu.cz/
foto/cibul3.jpg>

str. 191 (staré cesty a usedlosti) Poštovka: Smíchov.blog, Poštovka č.p. 
116 [online]. publikováno 18.7.2011 [cit. 2018-06]. <http://nd05.jxs.
cz/168/217/3355b2aa49_77844232_o2.jpg>

str. 191 (staré cesty a usedlosti) Ladronka: Biegel, Košířská kronika[cit. 2018-

06]. 

str. 191 (staré cesty a usedlosti) Klimentka: Smíchov.blog, Klimentka 
[online]. publikováno 24.9.2006 [cit. 2018-06]. <http://nd01.jxs.cz/256/324/
d737ef98b6_14595248_o2.jpg>

str. 191 (staré cesty a usedlosti) Zámečnice: Smíchov.blog, 
Zámečnice[online]. publikováno 21.10.2006 [cit. 2018-06]. <http://nd01.jxs.
cz/618/858/4b78aa27d9_10818806_o2.jpg>

str. 191 (staré cesty a usedlosti) Skalka: Smíchov.blog, Skalka 
[online]. publikováno 21.10.2006 [cit. 2018-06]. <http://nd01.jxs.
cz/428/223/6b970be4ac_10818991_o2.jpg>

str. 192 (park Cibulka) obr.1: Turistika, Cibulka  [online]. publikováno 8.3.2012 
[cit. 2018-06]. <https://www.turistika.cz/mista/cibulka/foto?id=53444>

str. 192 (park Cibulka) obr.2: archiv autorů

str. 192 (park Cibulka) obr.3: U lesíka, Jezírko  [online]. c2018 [cit. 2018-06]. 
<https://mapio.net/images-p/101738340.jpg>

str. 193 (park Cibulka) Čínský pavilon: foto-vrbecky, Cibulka  [online]. 
publikováno 2006 [cit. 2018-06]. http://www.foto-vrbecky.estranky.cz/
fotoalbum/usedlosti-a-kolonie/prazska-usedlost-cibulka/cibulka-2006-15.
jpg.--.html

str. 193 (park Cibulka) stopa původního rybníčku: archiv autorů

str. 193 (park Cibulka) usedlost Cibulka: Aktualně.cz, Foto: Squateři brání 
chátrání pražské usedlosti Cibulka  [online]. 29.3.2015 [cit. 2018-06]. <http://
www.foto-vrbecky.estranky.cz/fotoalbum/usedlosti-a-kolonie/prazska-
usedlost-cibulka/cibulka-2006-15.jpg.--.html>

str. 194 (park Cibulka): Dvě Prahy, 1840 – 1843 Stabilní katastr [online]. 
c2018 [cit. 2018-06]. http://www.dveprahy.cz/

str. 194 (park Cibulka) Čínský altán: Odbor památkové péče, Košíře [online]. 
8.7.2008[cit. 2018-06]. http://pamatky.praha.eu/jnp/cz/pamatkovy_fond/
usedlosti_na_uzemi_hlavniho_mesta_prahy/kosire/index.xhtml

str. 194 (park Cibulka) poustevna: archiv NPÚ, In. Milena Andrade Dneboská

str. 195(park Cibulka) Čínský pavilon: archiv NPÚ, In. Milena Andrade 
Dneboská

str. 195 (park Cibulka) historické usedlosti: Odbor památkové péče, Cibulka 
1830, Čp. 118 [online]. 8.7.2008 [cit. 2018-06]. <http://pamatky.praha.eu/
public/0/9c/d4/1077805_140342_Cibulka_1830a.jpg>

str. 199 (cesty Motolským údolím) fotografie 7x: archiv autorů, 
fotodokumentace území

str. 199 (cesty Motolským údolím) cesta v parku Cibulka: Envis, 
Cibulka  [online]. publikováno 2009 [cit. 2018-06]. <http://
envis.praha-mesto.cz/(d14svu2bzabv2r45smwlml45)/zdroj.
aspx?typ=5&id=68825&sh=-906196753>
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str. 201 (cesty Motolským údolím) obr.1,3,5,7,8: archiv autorů

str. 201 (cesty Motolským údolím) obr.2: Pinterest, English woodland 
in springtime [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/
pin/130815564155365893/>

str. 201 (cesty Motolským údolím) obr.4: Pinterest, FBJ  [online].
[cit. 2018-07]. <https://i.pinimg.com/originals/a6/57/cc/
a657cce8dd1e73d5e137b219cded1140.jpg>

str. 201 (cesty Motolským údolím) obr.6: Pinterest, Tom Hanafan River Edge 
Park – Sasaki architects [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/pin/
532832199644560428/?lp=true>

str. 202 (voda v Motolském údolí) stabilní katastr: Dvě Prahy, 1840 – 1843 
Stabilní katastr [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.dveprahy.cz/

str. 202 (voda v Motolském údolí) Motolský prostřední rybník: Lesy Hl. M. 
Prahy, Motolský rybník [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <http://lhmp.cz/vt/wp-
content/gallery/historie-nadrzi-motolsky/motolsky-r-r2-archiv-lhmp-2.jpg>

str. 203 (voda v Motolském údolí) studánka Jupiter: estudanky, studánka 
Jupiter [online]. 21.2.2010 [cit. 2018-06]. <http://www.estudanky.eu/
foto2/2723.jpg>

str. 203 (voda v Motolském údolí) jezírko pod Dianou: Cibulka [online]. 
3.10.2012 [cit. 2018-06]. <http://1.bp.blogspot.com/-JbTj8pOuXQU/
UGyJ0YsuLxI/AAAAAAAAMC8/13ItoEz3cUo/s1600/DSCF3778.JPG>

str. 203 (voda v Motolském údolí) Motolský potok: Jiří Kalina, Praha, 
studánka Jupiter [online]. 6.2.2016 [cit. 2018-06]. <http://jza.smerem.cz/
Hlavni/295/295-10.jpg>

str. 204 (voda v Motolském údolí) obr1: Výlety a procházky, 
Stromovka novými rybníčky ozdobená  [online]. 8.1.2018 [cit. 2018-
06]. <https://3.bp.blogspot.com/-rWVNhFXcynw/WmT9IS53tBI/
AAAAAAAAXNM/y9oiR7s7EWk-U8sMELNXSRYJ81Y6E-aiACLcBGAs/
s1600/20180108_130757.jpg>

str. 204 (voda v Motolském údolí) obr. 2: Kořenovky.cz, revitalizace 
retenční nádrže [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://farm1.static.flickr.
com/343/20058082531_7b07a17a5d_b.jpg>

str. 204 (voda v Motolském údolí) obr. 3: Pinterest, Melisa Nobe, Trauerweide 
am Wasser [online].[cit. 2018-07]. <https://cz.pinterest.com/pin/3221481795
79939485/?lp=true>

str. 205 (voda v Motolském údolí) obr. 4,5,6: archiv autorů

str. 209 (aleje) obr. 1: archiv autorů

str. 209 (aleje) obr. 2: Landezine, Bruel-Delmar, New Sustainable District by 
Bruel-Delmar  [online]. c2009-2017 [cit. 2018-06]. <http://www.landezine.
com/wp-content/uploads/2012/03/10-Main-Axis.jpg>

str. 209 (aleje) obr. 3,4,5,6,7,8.: archiv autorů

str. 212,212 (nová hřiště): Mapová data Google. Mapy 
Google [online]. c2018 [cit. 2018-06]. <https://www.google.cz/
maps/@50.0668614,14.3548537,1663m/data=!3m1!1e3?hl=cs >. Upraveno 
autory

str. 215 (hřiště) obr. 1: Kukuk [online].[cit. 2018-06]. <http://www.zumkukuk.
de/referenzen/alle-referenzen.html>

str. 215 (hřiště) obr. 2: Topsimages, BMX pump  [online]. c2018 [cit. 2018-
06]. <https://images.singletracks.com/2017/04/8C017278-2C91-4085-BE2A-
A51C30F7321E-574-000000ABA73AD382jpeg.jpg>

str. 215 (hřiště) obr. 3: Berlin for all the family, forest playground 
plaenterwald  [online]. 29.7.2017 [cit. 2018-06]. <http://www.
berlinforallthefamily.com/uploads/1/3/2/8/13283336/4260321_orig.jpg>

str. 215 (hřiště) obr. 4: archiv autorů

str. 215 (hřiště) obr. 5: Kids fun in seoul family, Hangang Gwangnaru park 
little bikers paradise  [online].[cit. 2018-06]. <https://kidsfuninseoul.files.
wordpress.com/2012/04/img_4563.jpg>

str. 215 (hřiště) obr. 6: Kukuk [online].[cit. 2018-06]. <http://www.zumkukuk.
de/referenzen/alle-referenzen.html>

str. 215 (hřiště) obr. 7: Paws up, grizzlyman fitness trail  [online]. c2018 [cit. 
2018-06]. 7<https://www.pawsup.com/storage/library/246/conversions/
gallery-05-full.jpg>

str. 215 (hřiště) obr. 8: Quebec, Quebec singletrack experience  [online]. 
c2018 [cit. 2018-06]. 7<https://07b78ed8734321f54d7c-ff6012bec3283f8
6d562d69b9976b7ec.ssl.cf2.rackcdn.com/img/catalogue/singletrack2018-
xqsgwjlbhf_Album-grand.jpg>

str. 216 (stav): archiv autorů

str. 221 (Motolka) obr. 1: Dřevo pro život, Dřevěná stavba roku [online].
c2018 [cit. 2018-12]. <https://www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku/
drevena-hriste-mala-2017/detske-hriste-jiraskovo-nabrezi>

str. 221 (Motolka) obr. 2: blog o architektuře, Most v královské botanické 
zahradě  [online]. c2018 [cit. 2018-06]. 7<http://www.adgnews.com/
fotos/868/jpg/3.jpg>

str. 221 (Motolka) obr. 3,4,7: archiv autorů

str. 221 (Motolka) obr. 5: Gut-Leidenhausen, Naturspielplatz  [online]. 2010 
[cit. 2018-06]. <https://www.gut-leidenhausen.de/naturspielplatz.php>

str. 221 (Motolka) obr. 6: Landezine, Gillespies, Southwater One by Gillespies  
[online]. c2009-2017 [cit. 2018-06]. <http://www.landezine.com/wp-content/
uploads/2015/05/03-Waterfront-park.jpg>

str. 221 (Motolka) obr. 8: Mittwochdonnerstag, Tag 6  [online]. 10.6.2011 
[cit. 2018-06]. <http://www.mittwochdonnerstag.de/blog/wp-content/
uploads/2011/06/IMG_3516a.jpg>

str. 223 (zahrádkářská kolonie Hliník - stav) obr. 1,2,3,4,6: archiv autorů

str. 223 (zahrádkářská kolonie Hliník - stav) obr. 3,5,8: Zahrádkářská osada 
Hliník, fotogalerie  [online].[cit. 2018-06]. <http://zahrhlinik.wz.cz/hlinik.htm>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník - návrh) obr. 1: Kateřina Jírová, 
komunitní zahrada Kotlaska 

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 2: Archdaily, Novartis 

physic garden, Thorbjorn Andersson plus Sweco architects [online]. 
24.3.2016 [cit. 2018-06]. https://www.archdaily.com/784051/novartis-
physic-garden-thorbjorn-andersson-plus-sweco-architects 

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 3: Albany Kid, colonial 
garden Plimoth [online]. 12.11.2015 [cit. 2018-06]. <https://albanykid.
com/2015/11/12/plimoth-plantation/colonial-garden-plimoth-colony-2/>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 4: Pinterest, Karin 
Lindstrom [online]. 12.11.2015 [cit. 2018-06]. <https://cz.pinterest.com/pin/
460070918158208014/?lp=true>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 5: Landenzine, Rosa 
Luxemburg garden [online]. 24.8.2016 [cit. 2018-06]. <http://www.landezine.
com/wp-content/uploads/2016/08/IN-SITU_Paris_Rosa-Luxemburg-
garden-9.jpg>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 6: The Guardian, Alys 
Fowler and the Urban Pollinators Project – in pictures [online]. 9.8.2013 [cit. 
2018-06]. <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/gallery/2013/aug/09/
alys-fowler-urban-pollinators#img-1>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 7: Landenzine, Metcalfe 
park [online]. 21.12.2015 [cit. 2018-06]. <http://www.landezine.com/wp-
content/uploads/2015/12/METCALFE-PARK-03.jpg>

str. 225 (zahrádkářská kolonie Hliník – návrh) obr. 8: Landenzine, Parckfarm 
[online]. 15.3.2017 [cit. 2018-06]. < http://www.landezine.com/wp-content/
uploads/2017/03/Pre_opening.jpg>

str. 227 (sídliště - veřejný prostor - stav) obr. 1,2,3,4,5,6,7,8: archiv autorů

str. 229 (sídliště - návrh) obr. 1,2,3,4,5,6,7,8: archiv autorů

3.5| doprava

str. 232,233 (historie dopravy území) letecký snímek 1953: Dvě Prahy, 1953 
Černobílé ortofoto [online]. c2018 [cit. 2018-06]. http://www.dveprahy.cz/

str. 245 (bezmotorová prostupnost území) fotografie 4x: archiv autorů, 
fotodokumentace území

3.6| technická infrastruktura

str. 255 (historie technické infrastruktury): archiv autorů, fotodokumentace 
území

4| ZÁVĚR

4.1| soulad

str. 279 (územní plán): IPR Praha. Výkresy územního plánu hl. m. 
Prahy [online]. c2018 [cit. 2018-07]. <http://app.iprpraha.cz/js-api/app/
vykresyUP/>.

str. 281 (metropolitní plán): IPR Praha. Metropolitní plán [online]. c2018 [cit. 
2018-07]. <https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/>.



Studie iniciuje proměnu západní části 
motolského údolí z periferie na město. 
Krajina obklopující Plzeňskou ulici má 
jen kousek od toho být spíš kvalitním 
krajinným zázemím Smíchova než 
městskou džunglí. Samotná Plzeňská 
ulice může změnit svůj charakter 
z dopravního koridoru na zelený bulvár 
– reprezentativní městskou třídou. Je 
to dlouhodobý úkol, pro který studie 
nastavuje cestu i cíl. 

Studie definuje Plzeňskou třídu jako 
městský bulvár, lemovaný dvouřadým 
stromořadím, který propojuje zelené 
svahy údolí. V linii městské ulice 
zakládá sérii lokálních center, které 
budou ohnisky urbanizace pro celou 
lokalitu. V ose údolí hledá novou trasu 
pro pěší a cyklo promenádu – cestu 
podél potoka, která navazuje na cestu 

ve svazích z I. etapy a zpřístupňuje nový 
městský park se širokou funkční náplní 
a využitím. 

Studie má motivační charakter s cílem 
vytvořit obraz vitální městské krajiny 
- parku, který může sloužit nejen 
místním obyvatelům, ale obstát v širších 
souvislostech celého Smíchova…Prahy.  

A69 - architekti, s. r. o.
únor 2019



Součástí této knihy je samostatná brožura 
Motolské údolí - výstupy ze zapojení veřejnosti 
a situace v měřítku 1 : 2 000

Veškeré mapy jsou orientovány na sever.
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