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 ŘEZ C - SOUČASNÝ STAV

2 VYUŽITÍ OBLOUKU VIADUKTU 
obchody / služby 

1 SCHODY S INTEGROVANOU RAMPOU
sestoupení z náplavky k Botiči

3 STUDENTSKÝ STŮL
venkovní kout pro studium

4 SÍŤ S VÝHLEDEM NA POTOK
odpočinek / hra děti

5 LETNÍ ALTÁN NAD POTOKEM
zadní dvory vnitrobloků

6 TRELÁŽE PRŮCHOD ZELENÍ
střídání průchodů a výhledu

7 „VSTUPNÍ BRÁNA“ K POTOKU
místo setkání / posezení

10 PARKOVACÍ DŮM
linie podél železnice / u nádraží

9 PLATO Z POROROŠTU
„chození po vodě“

8 PLATO Z DŘEVĚNÝCH PRKEN
upomínka na zakrytí potoka
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VYUŽITÍ OBLKOUKŮ VIADUKTU 
pro restaurace, kavárny a služby

POBYTOVÉ SCHODY
sestoupení / sezení / výhled

VYKONZOLOVANÉ PLATO 
 rozšíření ulice se stromem 

výhled / posezení / vstupní bod na promenádu

LINKA ZÍDKY
sezení / oddělení svahu

PRŮCHOD NA NÁPLAVKU
tunel pod Rašínovým nábřežím

MÍSTA VÝHLEDU
sezení / výhled 

zachování původních stromů
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PERGOLY POPNUTÉ ZELENÍ
místo odpočinku / zastavení a 

sestoupení k potoku vstupní brána

POBYTOVÉ SCHODY
sestoupení / sezení / výhled

ALTÁNKY / LETNÍ DOMKY
 s výhledem na potok 

LINKA ZÍDKY
sezení a panely s historií potoka

KONZOLA SE SÍTÍ
ležení / čtení / děti hraní

NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD
průchody na promenádu
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ROZŠÍŘENÍ ULICE
vstupní bod / zduraznění stromy

PLATO ZE DŘEVA
slouží jako můstky rozšířené pro 

pobyt

PLATO Z POROROŠTŮ
připomínka zakrytí a zároveň spo-

jení spojení s potokem 

JEZÍRKO PŘED HRADBOU
otevření polozakrytého koryta do parku

SCHODY S INTEGROVANOU RAMPOU
sestoupení z parku k Botiči

PROPSÁNÍ HRADBY
původní hradba
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Hlavní ideou je propsání linie potoka zpátky do města a jeho zapojení do veřejného prostoru. Potok je živá tkáň města, která v sobě odráží své okolí. 
Spoluvytváří obraz města. Na různých místech vytváří různé charaktery typické pro danou část. Podoba koryta potoka je odrazem jeho okolí a podoba 
okolí je odrazem charakteru potoka. Někde však v okolí potoka expandovala zástavba a dopravní infrastruktura natolik, že nezbylo nic jiného než potok 
uložit o úroveň níž do podzemí.  Nově vytvořená promenáda spojuje intenzivně využívaná náplavka a park Folimanku. Zároveň nabízí příjemné pěší 
propojení směrem na Vyšehrad.  V současnosti se turisté, kteří schází od brány Vyšehradu v tomto území ztrácí díky rozpačitosti celého prostoru. Linie 
potoka nespojuje pouze náplavku, Vyšehrad s Lumírovi sady a Folimanku, ale i Grébovku a další parky. Potok je zelená linie – vlásečnice, která napojuje 
zelené plochy parků. Zároveň funguje jako přírodní biokoridor, který díky zatrubnění a betonovým korytům na mnoha místech nefunguje.
Ústředním motivem je nízká zídka z probarveného betonu, která lemuje celý potok.  Vytváří interakční prvek, na který se dá sednout a který prostor 
vymezuje, ale striktně ho nerozděluje. Zídka vede povětšinou po břehu potoka, který je vyšší a má městský charakter. Někde je zídka přerušena, aby 
umožnila přístup k vodě, jinde se mění na funkci mobiliáře. Zároveň může sloužit jako protipovodňová zeď. Druhý břeh, kde není zídka je zpravidla nižší 
a umožňuje přístup k vodě ať už ve formě přírodního břehu či zpevněného městského nábřeží.  Cílem je zpřístupnění potoka lidem a umožnění výhledů 
na potok z různých výškových úrovní. Koncept se odvíjí od myšlenky odkrytí potoka pod ulicí Vnislavova. Linie potoka by měla navazovat na energii 
náplavky a pokračovat dále do parku Folimanka. Promenáda začíná na náplavce, kde vstupní bránou se stává část stávajícího tunelu Botiče pod Raší-
novým nábřežím. Aby bylo odkrytí potoka možné a koryto nebylo utopeno hluboko pod úrovní terénu, jako je tomu dnes, bude nové koryto od Ostrčilova 
náměstí klesat mírnějším spádem. Kousek proti proudu Botiče nad průchodem z náplavky je umístěn stupeň ve dně, který vyrovnává rozdíl mezi novou 
a původní výškou koryta. Zároveň je stupeň ve dně uzpůsoben tak, aby fungoval i jako drobný jez, který zadržuje a reguluje nestabilní hladinu Botiče 
podél zpevněné promenády. 
Všechny části by neměly působit pouze na vizuální smysly, ale také na sluchový či čichový vjem. Voda šumí a má svoji typickou vůni.
Hlavní myšlenkou bylo otevřít v tomto místě potok a propsat ho do okolí.  Ulici Křesomyslova rozšiřuji na několika místech nad potok. Rozšířený chod-
ník je vykonzolovaný nad svah potoka, kde vytváří drobné plochy pro sezení, prostor pro zastávku MHD, kdy čekání na tramvaj by mohl zpříjemnit výhled 
na potok a plochy, z nichž se dá sestoupit dolů k potoku. Vzhledem k nedostatku prostoru v ulici Křesomyslova a prudkému svahu se jedná o drobné 
zásahy, které částečně spojují okolí s potokem. Na druhém břehu zpřístupňuji průchod pro pěší, který navazuje na stávající průchod mezi ulicí Na Foli-
mance a Závišovou, a napojuji ho dále na ulici Bělehradská. Pravý břeh kolem budovy pivovaru je nižší. Jeho okraj je lemovaný nízkou zídkou – motiv, 
který se propisuje kolem celého potoka. Zídka odděluje pěší promenádu od svahu k potoku a zároveň umožňuje sezení či lze do ní zabudovat protipo-
vodňovou zeď. Zídka je přerušena na několika místech, kde jsou umístěny schody umožňující přístup k potoku.  Areál pivovaru, který je uzavřený smě-
rem k potoku, na třech místech otvírám a umožňuji výhled na potok i sestoupení k němu. Nově vzniklá zástavba nabízí parter s možností předzahrádky 
směrem k potoku. S výhledy pracuje i střešní nástavba a terasa staré budovy pivovaru, kde navrhuji univerzitní knihovnu. Areál pivovaru je ostrov uvnitř 
města. Leží mezi dvěma smyčkami železniční a smyčkou potoka. Částečná izolace ostrova předurčuje jeho funkční využití. Díky odříznutí linií železnice 
a potoka nebude nikdy areál pivovaru fungovat jako součást města. Izolovanost ostrova může být částečně i výhodou. Umisťuji sem areál pro studenty 
Karlovy univerzity s univerzitní knihovnou. Knihovna je umístěna do budovy starého pivovaru, který je památkově chráněn a vnější úprava fasád není 
příliš možná. Díky nedostatečnému prosvětlení je prostor ideální pro regály knih. Horní patra, kde je zachovalá dřevěná trámová konstrukce, by šla na 
některých místech otevřít přes více pater a mohla by sloužit jako studovna, která bude prosvětlená shora ze střechy. Plochá střecha pivovaru nese na 
sobě tři kvádrové nástavby, které slouží jako studovny a zároveň umožňují přístup na střešní terasu. Zároveň pod částí dvora je umístěna klidová stu-
dovna, která je prosvětlena světlíky shora. 
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