
P
rø

m
y
s
lo

v
Æ

P
ra
�
s
k
ý
 o

k
ru

h

ChlumeckÆPodìbradskÆ
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- individuÆlní doprava -

poloha vzhledem k celomìstskØ dopravní infrastruktułe

 

analytickÆ ŁÆst

PARK U ¨EÒKU - ¨IHADLA

okruh (ulice PrømyslovÆ). Tyto dopravní tepny (dva okruhy) v podstatì ohraniŁují œzemí M¨ Praha 14 a Dolních PoŁernic. 

Z hlediska individuÆlní dopravy jsou podstatnØ dvì radiÆly, ¨eskobrodskÆ a ChlumeckÆ. DÆle Pra�ský okruh a Mìstský 

POLOHA VZHLEDEM K CELOMÌSTSKÉ DOPRAVN˝ INFRASTRUKTUØE



koryto Rokytka

(suchý poldr)

pole - mírnì sva�itØ płehlednØ œzemí

Horka - odlesnìnÆ nÆhorní planina

souvislý pÆs lesa v płíkrØ strÆni

souvislý pÆs lesa v płíkrØ strÆni

zastavitelnÆ ŁÆst 

s płímou vazbou na stÆv. zÆstavbu

 

analytickÆ ŁÆst
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- charakteristika jednotlivých ŁÆstí -

morfologie a biotopy

nabízí veliký potenciÆl.

zastavitelnÆ ŁÆst. Ta mÆ zatím nejednoznaŁný charakter, je vyu�itÆ jen ŁÆsteŁnì, ale vzhledem ke svØ tìsnØ vazbì na urbanizovanØ œzemí 

zemìdìlskÆ plocha. Tato ŁÆst mÆ płímou vazbu na hlavní vstup a je ze vstupní ŁÆsti dobłe płehlednÆ. Posledním typem je vstupní 

œzemí je podmÆŁenØ (v zÆvislosti na prøbìhu srÆ�ek). ¨tvrtým typem je mírnì sva�itØ œzemí ve východní ŁÆsti zÆjmovØho œzemí vyu�itØ jako 

płehlednÆ, odlesnìnÆ a udr�ovanÆ. Východní ŁÆst s płímou vazbou na płírodní rezervaci V Pískovnì je ponechanÆ płirozenØmu vývoji. CelØ 

płirozený płírodní charakter. Koryto je �irokØ a Rokytka v nìm tvołí bohatØ meandry a slepÆ ramena. ZÆpadní ŁÆst suchØho poldru je dobłe 

tłetího morfologickØho typu  koryta Rokytky. Koryto Rokytky slou�í jako suchý poldr. Po nedÆvnØ revitalizaci koryta a tøní získalo toto œzemí 

Horku obepínÆ z jihu, zÆpadu a severu souvislý pÆs lesa v płíkrØm svahu. Ji�ní svah lemuje SvØpravický potok, ten zÆroveò tvołí hranici 

zvlnìnÆ nÆhorní planina, suchÆ a odlesnìnÆ, pouze s łídce roztrou�enou nÆletovou zelení, nìkterØ pozemky jsou vyu�ívÆny zemìdìlsky. 

Z morfologickØho hlediska je zÆjmovØ œzemí rozmanitØ a ka�dý œtvar mÆ takØ svøj specifický biotop. Stłed œzemí  Horka  je protÆhlÆ, mírnì 

GEORELIÉF A BIOTOPY



analytickÆ ŁÆst
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vstupy do œzemí110. lÆvka od sídli�tì ¨erný most

109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eòku

108. vstup od Dolních PoŁernic

107. vstup od VidlÆku

106. vstup od Hostavic

105. vstup od HodìjovskØ

104. vstup od Starých Kyjí

103. vstup od BroumarskØ

102. hlavní ru�ný vstup 

101. hlavní klidový vstup 

VÝ¨ET VSTUPÙ:

vhodnØ zdørazòovat, spí� podr�et jejich stÆvající intimní charakter.

cyklotrasy lemující 1. etapu Parku U ¨eòku. Vstupy od Hostavic, od VidlÆku a od HodìjovskØ płes hrÆz suchØho poldru není 

Pro napojení na sí� cyklotras jsou podstatnØ vstup od Starých Kyjí na zÆpadì, vstup od Dolních PoŁernic na východì a vstup 

charakteru. Tato plocha by mìla mít proporce odpovídající rozsahu a významu œzemí, pro kterØ bude slou�it. 

umo�nìn pohodlný start bez kolize s chodci. Toto łe�ení umo�ní koncipovat hlavní vstup, jako rozptylovou plochu mìstskØho 

vhodnØ urŁit jeden z nich, jako takzvaný ru�ný vstup, to znamenÆ vstup pro sportovce, płedev�ím inline bruslałe. Tím bude 

obou stranÆch vstupy vÆzanØ na lÆvky płes ulici Ocelkovu, kterØ umo�òují bezkonfliktní vstup do parku ze Sídli�tì ¨erný Most. Je 

takØ vhodnØ situovat vybavenost a parkovi�tì. ZastavitelnÆ ŁÆst v sobì v podstatì sdru�uje tłi vstupy, kromì hlavního jsou po 

podpołit, jinØ ponechat jako spí�e intimní. Hlavní vstup do œzemí je jednoznaŁnì vÆzÆn na vstupní zastavitelnØ œzemí. K nìmu je 

Po celØm obvodu byly identifikovÆny vstupy do œzemí s røzným vytí�ením a rozdílným charakterem. NìkterØ vstupy je vhodnØ 

VSTUPY DO ÚZEM˝
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sportovní aktivity nezpoplatnìnØ

extenzivní vyu�ití

sportovní aktivity zpoplatnìnØ

intenzivní vyu�ití

klidovÆ relaxaŁní ŁÆst

spoleŁensko 

kulturní ŁÆst

vstupní ŁÆst 

s rozptylovou plochou

a vybaveností

płirozenØ płírodní prostłedí 

s neru�ícími aktivitami
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- charakteristika jednotlivých ŁÆstí - 

funkŁní schØma

nÆv�tìvníkø a tomu musí takØ odpovídat.

vybavenosti a zpoplatnìných sportovi��. Tato ŁÆst parku bude fungovat jako vstup pro valnou vìt�inu 

Poslední ŁÆstí je vstupní zastavitelnØ œzemí. To bude vyu�ito intenzivnì pro umístìní obŁanskØ 

být sestaven s maximÆlním złetelem na umístìní ve mìstì. To znamenÆ, �e by mìl být neobtì�ující.  

ploch. Ji�ní cíp bude vìnovÆn zÆzemí malØ ekofarmy. Program ekofarmy by mìl být edukativní a mìl by 

odpoŁinkovÆ, umo�òující maximÆlnì sportovní aktivity na louce, tedy bez udr�ovaných sportovních 

bude naplnìna �extenzivnì�, vìt�inou nezpoplatnìnými aktivitami. RelaxaŁní ŁÆst bude pobytovÆ - 

¨Æst parkovÆ je dÆle podrobnìji rozdìlenÆ na ŁÆst relaxaŁní a ŁÆst sportovní, płiŁem� sportovní ŁÆst 

neru�ící funkce, kterØ vyu�ijí potenciÆl volnØ płírody, ale zÆva�nì ho nenaru�í. 

rozdìlení œzemí na dvì ŁÆsti  płírodní a parkovou. Do płírodní ŁÆsti je snaha umis�ovat pokud mo�no 

JednotlivØ funkce programovØ nÆplnì jsou umístìny podle jednoduchØho schØmatu. ZÆsadní je 

FUNK¨N˝ ¨LENÌN˝

- Vyu�ití specifickØ morfologie, vodních tokø a ploch.

   pro kterØ bude slou�it rozptylový prostor, vybavenost, parkovací stÆní. 

- Komfortní hlavní vstup adekvÆtní rozsahu a významu œzemí, 

- ZpoplatnìnÆ sportovi�tì a zÆzemí soustłedit k hlavnímu vstupu do œzemí.

- Skloubení røzných typø provozø.   

- JasnØ vymezení jednotlivých funkŁních ploch. 

- PłehlednØ specifikovÆní funkce jednotlivých funkcí (plo�ných, liniových, bodových).

- Oddìlení klidových a ru�ných aktivit

- Vazby na stÆvající vstupy do œzemí a existující dopravní infrastrukturu.

- Vazby na související urbanizovanØ lokality, zÆmìry a probíhající projekty. 

- OdpoŁinek a rekreaŁní aktivity pro røznØ skupiny obyvatel.

KONCEP¨N˝ Z`SADY



403. výstavy v plenØru

417. sÆòkovÆní

501. altÆn

502. rozhledna

421. psí louka

306. povalový chodník 

501. altÆn

503. vyhlídka

420. frisbee414. cyklotrial

416. leteckØ modely

415. pou�tìní drakø

410. fitness stezka

412. lanovØ centrum

503. vyhlídka

411. petanque

402. dìtskØ hłi�tì

101. klidový vstup102. ru�ný vstup

422b. parkovi�rì

201. sportovní hala
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223. płezouvÆní bruslí

422a. parkovi�tì - 250 ps

422c. parkovi�rì

422d. parkovi�rì

422e. parkovi�rì

421. louka pro volný pohyb psø

lÆvka

36. ekofarma 2+0,5+1=3,5m
303.3

425. drezura

404. víceœŁelovÆ plocha

(softball)

418. louka pro hry 

208

207

401

stÆv. zpev. kom
.

+ místa pro grilovÆní

413. piknikovÆ louka

míŁovØ hry

424. louka pro 

- pastvina

36c. ekofarma 

- pìstební kout

36a. ekofarma 

36b. ekofarma - sad

- pastvina

36c. ekofarma 

- pastvina

36c. ekofarma 

- pastvina

36c. ekofarma 

109
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FUNKCE PROGRAMOVÉ N`PLNÌ - PLO�NÉ

FUNKCE PROGRAMOVÉ N`PLNÌ - BODOVÉ

ekofarma (ta by mìla mít edukativní charakter, nikoli zemìdìlský) nepochybnì vytvołí ohniska zÆjmu pro specifickØ skupiny nÆv�tìvníkø parku.  

na kłí�ení osy hlavního vstupu a cyklostezky (inline drÆhy) vznikne płirozený bod setkÆvÆní. Umístìní funkcí jako je lanovØ centrum, rozhledna nebo 

pohledovØ osy a tím vznikne vyhlídkovØ místo. JinÆ ohniska budou vytvołena zcela novì, buï kłí�ením tras, nebo umístìním atraktivní funkce. Napłíklad 

V zÆjmovØm œzemí jsou urŁitØ body, kterØ staŁí mírnì podpołit a stanou se z nich ohniska zÆjmu.  Napłíklad na zÆpadním výbì�ku Horky staŁí proŁistit 

rozsah dobłe płehlednØ (nepoŁítaje zalesnìnou sva�itou ŁÆst). Tento charakter je vhodnØ zachovat umìłeným nÆvrhem novØ výsadby.

Vymezení jednotlivých funkŁních ploch bude realizovÆno płirozenými hranicemi, tedy stezkami a novì vysazenou zelení. Území parku je płes svøj 

funkce bodovØ, liniovØ a plo�nØ

komplexní łe�ení - M 1:5000

PROGRAMOV` N`PLÒ

vstupy do œzemí:

budovy:

trasy:

plochy a sportovní aktivity:

vybavenost parku vŁetnì mobiliÆłe:

425. drezurní obdØlník

424. louka pro míŁovØ hry 

423. plocha pro płezouvÆní bruslí

d) HodìjovskÆ e) Hostavice

422. parkovi�tì a) hala, b) BroumarskÆ, c) Za Rokytkou

421. louka pro volný pohyb psø

420. frisbee

419. streetball

418. louka pro hry (softball)

417. sÆòkovÆní

416. pou�tìní leteckých modelø

415. pou�tìní drakø

414. cyklotrial

413. piknikovÆ louka

412. lanovØ centrum 

411. petanque 

410. fitness stezka

409. nohejbal 

408. volejbal 

407. hłi�tì malÆ kopanÆ

406. víceœŁelovØ hłi�tì 

405. tenis a) kurty, b) odrazovÆ stìna

404. víceœŁelovÆ plocha (połÆdÆní komunitních akcí) 

403. výstavy v plenØru

402. dìtskØ hłi�tì a zapu�tìný miniamfiteatr

401. vstupní rozptylovÆ plocha s vodním prvkem

110. lÆvka od sídli�tì ¨erný most

109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eòku

108. vstup od Dolních PoŁernic

107. vstup od VidlÆku

106. vstup od Hostavic

105. vstup od HodìjovskØ

104. vstup od Starých Kyjí

103. vstup od BroumarskØ

102. hlavní ru�ný vstup 

101. hlavní klidový vstup 

208. výhledovÆ konverze technologickØho objektu 

(výhledovØ umístìní)

207. polyfunkŁní døm s krÆtkodobým ubytovÆním 

kvìtiny a u�itkovØ byliny, b) sad, c) pastvina

206. ekofarma a) pìstební kout - ovocnØ dłeviny, 

205. lezeckØ centrum

204. pavilon seniorø (výhledovØ umístìní)

203. zÆzemí parku

202. restaurace, venkovní posezení

201. sportovní hala 

309. single track

(vazba na nauŁnou stezku P14)

308. dìtskÆstezka vŁ. doprovodu 

307. povalovýchodník pro pì�ívŁ. vyhlídkovØplo�iny 

306. cesty pro pì�ízpevnìnØ

305. cesty pro pì�ía bìh vŁ. odpoŁívek nezpevnìnØ

vazba na  jezd. klub PoŁin)

(hipo vstup od Dolních PoŁernic, 

304. hipostezka + pì�í+ cyklotrasa nezpevnìnÆ

303. cyklotrasa nezpevnìnÆ+ pì�ía bìh

302. inline drÆha

301. cyklostezka + inline stezka + pì�ía bìh

507. in�enýrskØ sítì 

506. vełejnØ osvìtlení

505. atrakce pro dìti (sport, zÆbava, vzdìlÆní, umìní)

504. mobiliÆł (infopanely, znaŁení, sezení, ko�e, pítka, cyklostojany) 

504. odhluŁòovací stìna nebo zemní val

503. upravenÆ vyhlídka 

502. rozhledna

501. altÆn 



403. výstavy v plenØru

417. sÆòkovÆní

501. altÆn

306. povalový chodník 

501. altÆn

503. vyhlídka

420. frisbee

416. leteckØ modely

410. fitness stezka

503. vyhlídka

411. petanque

402. dìtskØ hłi�tì

101. klidový vstup102. ru�ný vstup

422b. parkovi�rì

201. sportovní hala

202

205
203

204

405a

405a

405a 405a 405a 405a

405b
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223. płezouvÆní bruslí

422a. parkovi�tì - 250 ps

422c. parkovi�rì

422d. parkovi�rì

421. louka pro volný pohyb psø

lÆvka

36. ekofarma 

425. drezura

404. víceœŁelovÆ plocha

(softball)

418. louka pro hry 

208

207

401

stÆv. zpev. kom
.

+ místa pro grilovÆní

413. piknikovÆ louka

míŁovØ hry

424. louka pro 

- pastvina

36c. ekofarma 

- pìstební kout

36a. ekofarma 

36b. ekofarma - sad

- pastvina

36c. ekofarma 

- pastvina

36c. ekofarma 

- pastvina

36c. ekofarma 
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403. výstavy v plenØru

501. altÆn

411. petanque

402. dìtskØ hłi�tì

101. klidový vstup

201. sportovní hala

202

205
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204

405a 405a

422a. parkovi�tì - 250 ps

404. víceœŁelovÆ plocha

208

207

401
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Navr�ený park mÆ potenciÆl stÆt se významným rekreaŁním a relaxaŁním centrem Prahy.   

zapojení parku do mìstskØ struktury nesmírnì døle�itØ.  

nezalesnìnou ŁÆst parku. Vstupní ŁÆst se stane spojením parku s urbanizovanou ŁÆstí �ir�í lokality, pota�mo s celým mìstem. Její łe�ení je pro celkovØ 

urbanizovanØ a být spí� souŁÆstí mìsta (my�leno zastavìnØho œzemí), ze kterØ je umo�nìno díky vhodnØ konfiguraci płehlØdnout tØmìł celou 

shromÆ�dìní, koncerty, płedstavení, happeningy, výstavy v plenØru, programy pro dìti, trhy a podobnì). Vzhledem k tomu, by vstupní œzemí mìlo být 

spoleŁenskou funkci, jako místo setkÆvÆní a pobytu spojenØho s aktivitami mìstskØho charakteru, kterØ je mo�nØ połÆdat pod �irým nebem (slavnosti, 

Vstupní ŁÆst parku bude fungovat nejenom jako urŁitý �płivadìŁ�, který smìruje a vpou�tí nÆv�tìvníky do parku, ale bude mít svoji nezastupitelnou 

VSTUPN˝ ¨`ST PARKU

vstupní ŁÆst parku - M 1:2500

PROGRAMOV` N`PLÒ

vstupy do œzemí:

budovy:

trasy:

plochy a sportovní aktivity:

vybavenost parku vŁetnì mobiliÆłe:

425. drezurní obdØlník

424. louka pro míŁovØ hry 

423. plocha pro płezouvÆní bruslí

d) HodìjovskÆ e) Hostavice

422. parkovi�tì a) hala, b) BroumarskÆ, c) Za Rokytkou

421. louka pro volný pohyb psø

420. frisbee

419. streetball

418. louka pro hry (softball)

417. sÆòkovÆní

416. pou�tìní leteckých modelø

415. pou�tìní drakø

414. cyklotrial

413. piknikovÆ louka

412. lanovØ centrum 

411. petanque 

410. fitness stezka

409. nohejbal 

408. volejbal 

407. hłi�tì malÆ kopanÆ

406. víceœŁelovØ hłi�tì 

405. tenis a) kurty, b) odrazovÆ stìna

404. víceœŁelovÆ plocha (połÆdÆní komunitních akcí) 

403. výstavy v plenØru

402. dìtskØ hłi�tì a zapu�tìný miniamfiteatr

401. vstupní rozptylovÆ plocha s vodním prvkem

110. lÆvka od sídli�tì ¨erný most

109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eòku

108. vstup od Dolních PoŁernic

107. vstup od VidlÆku

106. vstup od Hostavic

105. vstup od HodìjovskØ

104. vstup od Starých Kyjí

103. vstup od BroumarskØ

102. hlavní ru�ný vstup 

101. hlavní klidový vstup 

208. výhledovÆ konverze technologickØho objektu 

(výhledovØ umístìní)

207. polyfunkŁní døm s krÆtkodobým ubytovÆním 

kvìtiny a u�itkovØ byliny, b) sad, c) pastvina

206. ekofarma a) pìstební kout - ovocnØ dłeviny, 

205. lezeckØ centrum

204. pavilon seniorø (výhledovØ umístìní)

203. zÆzemí parku

202. restaurace, venkovní posezení

201. sportovní hala 

309. single track

(vazba na nauŁnou stezku P14)

308. dìtskÆstezka vŁ. doprovodu 

307. povalovýchodník pro pì�ívŁ. vyhlídkovØplo�iny 

306. cesty pro pì�ízpevnìnØ

305. cesty pro pì�ía bìh vŁ. odpoŁívek nezpevnìnØ

vazba na  jezd. klub PoŁin)

(hipo vstup od Dolních PoŁernic, 

304. hipostezka + pì�í+ cyklotrasa nezpevnìnÆ

303. cyklotrasa nezpevnìnÆ+ pì�ía bìh

302. inline drÆha

301. cyklostezka + inline stezka + pì�ía bìh

507. in�enýrskØ sítì 

506. vełejnØ osvìtlení

505. atrakce pro dìti (sport, zÆbava, vzdìlÆní, umìní)

504. mobiliÆł (infopanely, znaŁení, sezení, ko�e, pítka, cyklostojany) 

504. odhluŁòovací stìna nebo zemní val

503. upravenÆ vyhlídka 

502. rozhledna

501. altÆn 
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nadhledovÆ perspektiva - pohled od  jihovýchodu

vizualizace


