ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 8

Rohanský ostrov a jeho nábřeží se nachází na Praze 8 v katastrálním území Karlína v jižní části takzvaného Holešovického

Historie

meandru. Ze severu na něj navazuje oblast Libeňských kos, dnes se slepým ramenem Vltavy, na jejíž původní koryto odkazuje už

Nejstarší součástí města je katastrální území Libně. Ta byla k Praze

jen poslední oblouk Libeňského mostu. Z jihu zase Těšnov a ostrov Štvanice, který se stal podobně jako ostatní ostrovy v Praze

připojena již 12. září roku 1901. Nejstarší pražské předměstí Karlín se

v historii postupně místem sportovních aktivit - včetně střelnice nebo štvaní divé zvěře.

stal součástí Velké Prahy spolu s Bohnicemi, Trojou a Kobylisy roku 1922.

Území Holešovického meandru jsou tvořena širokou nivou Vltavy, přitékající z pražského ohybu. Z jihu je plocha limitovaná

Od roku 1960 jsou součástí obvodu Čimice. Od roku 1968 pak Ďáblice

kopcem Vítkov, ze severu pak masívem Bílé skály, vrchem Koráb a návrším v Thomayerových sadech. Z východu navazuje rozleh-

a Dolní Chabry a konečně od roku 1974 Březiněves, v těchto městských

lá vysočanská kotlina, kudy protéká potok Rokytka. Široký prostor řeky byl vždy reprezentován nestálým meandrujícím korytem,

částech vykonává úřad MČ Praha 8 úkony v přenesené působnosti.

členitým břehem, množstvím ostrovů, ale také rozsáhlými rozlivovými plochami.

Hranice obvodu Prahy 8 byly stanoveny v roce 1960 a v roce 1990

S příchodem průmyslové revoluce a technického pokroku vznikla potřeba v návaznosti na město alokovat velkoplošné

se tento obvod stal Městskou částí Praha 8. Území Městské části Praha 8

průmyslové areály a provozy s produkcí velkého množství odpadu. Tehdejší maninská planina, v místě dnešních Holešovic, byla

zahrnuje devět katastrálních území: čtyři celá (Bohnice, Kobylisy, Čimice

nejvhodnější ať už z důvodu velkého volného prostoru nebo z hlediska návaznosti na tok Vltavy, který mimo jiné představoval

a Karlín) a části dalších pěti (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město a Žižkov).

i odpadní stoku. Našly zde místo jatka, elektrárna, plynárna, řada výrobních fabrik nebo také výstaviště. Průmysl si vyžádal
výstavbu rozsáhlé sítě technické a dopravní infrastruktury, především přístavů (Holešovický, Libeňský, Karlínský) a železnice.
Obchodní plavba měla význam především ve vazbě Praha–Mělník, jako odbočka z labské vodní cesty.
Průmysl vtiskl původně říční krajině novou tvář. Koryto Vltavy bylo narovnáno a zkráceno. Vznikla řada klidných bočních ramen
a zátok přístavních bazénů. Dochovalo se množství jedinečných průmyslových objektů v areálech, z nichž jsou některé dosud
v provozu. Původní prostor řeky byl zúžen z obou stran protipovodňovými bariérami. Území prošlo a bude nadále procházet
intenzivní transformací na obytnou zástavbu, která těží zejména z atraktivního prostředí u řeky a velmi dobré návaznosti na
centrum města.

Symboly
Znak vychází z původního znaku města Libně, který byl používán v období od povýšení Libně na město do jejího připojení k
hlavnímu městu Praze.
Znakem městské části je polcený štít. V pravém (heraldicky levém) červeném poli je hradební zeď s otevřenou bránou, z níž
vyniká obrněná paže držící meč. Levé (heraldicky pravé) pole je svisle rozděleno. V levé červené a zlatě orámované části je
uvnitř korunovaná iniciála „K“, která odkazuje na císařovnu Karolinu Augustu, manželku rakouského císaře Františka I, za jehož
panování Karlín jako první pražské předměstí v roce 1817 vznikl. Zbývající část je horizontálně rozdělena do čtyř pruhů modré,
stříbrné, červené a opět modré barvy. Červená a bílá představují barvy českého znaku, dva modré pruhy by měly znamenat

Tato část Karlína je, obzvláště v kontrastu s klasicistním založením jeho zbytku, v poměrně zanedbaném stavu. V posledních

Vltavu a Rokytku, které městskou částí protékají. Na štít je postavena hradební koruna, která odlišuje znaky měst od znaků

letech zde ale probíhá nová výstavba a tato čtvrť znovu ožívá. Místo má velký potenciál stát se vyhledávanou rezidenční a kul-

šlechtických rodů.

turní moderní čtvrtí, ve které budou ale stále patrné stopy předchozího industriálního vývoje.

Rozloha městských částí		

Praha 8		

21,82 km2

					

Ďáblice 		

7,21 km2

					

Dolní Chabry

4,99 km2

					

Březiněves

3,38 km2

Počet obyvatel		

Praha 8 		

104 900 obyvatel k 01.09.2001

železniční trať na nádraží Těšnov a na ostrově bylo vybudováno nákladové nádraží. Přeložením hlavního koryta Vltavy ve 30. le-

					

100 255 obyvatel k 01.01.2007

tech 20. století byl Rohanský ostrov výrazně rozšířen a karlínské rameno u Štvanice zaslepeno. Význam přístavu v té době začal

					

102 905 obyvate k 01.01.2010

klesat. Nakonec bylo karlínské rameno zkráceno až za Libeňský most, jak bylo zmíněno výše, a tím se ostrov fyzicky vytratil. Jeho

					

103 508 obyvatel k 01.01.2011

území však zůstalo průmyslově využívanou oblastí (nákladové nádraží, betonárna, panelárna, skladiště), která se postupem

			

Ďáblice 		

2 135 obyvatel k 13.11.2001

					

2 803 obyvatel k 01.01.2007

Pilotním projektem, který odstartoval proměnu Karlína a Rohanského ostrova se stala výstavba objektu Danube House. Trans-

					

3 207 obyvatel k 01.01.2011

formaci urychlily také ničivé povodně v roce 2002. Severní břeh původního karlínského ramene je postupně obestavován

			

2 485 obyvatel k 09.11.2001

Rohanský ostrov je charakterově specifická a pro Prahu velmi netradiční část řeky, kde docházelo vlivem silné sedimentační činnosti toku k utváření mnoha ostrovů a jesepů (Jeruzalémský, Velké Benátky, Rohanský, Primátorský). Nabyla velkého významu
v 19. století. Břehy se staly tepajícím srdcem nově vznikajícího Karlína. Byl zde založen Karlínský přístav a početná boční ramena
byla postupně začleňována do urbanistické struktury.
Skupina ostrovů měla nejdříve přírodní charakter. Během intenzivní industrializace však byla přes Rohanský ostrov trasována

času transformovala na nevyužívaný brownfield. Celá oblast byla ohrazena a celou druhou polovinu 20. století nepřístupná.

Dolní Chabry

dalšími objekty, které mají v konečném důsledku spojit historické centrum a Vysočany. Dalším motivem současné transformace

					

3 120 obyvatel k 01.01.2007

jsou mimo jiné také úvahy o obnovení Rohanského ostrova pomocí nového kanálu tzv. karlínského ramene a vylepšení retenční

					

3 602 obyvatel k 01.01.2011

schopnosti území v ochraně proti povodním. Velká část území je doposud v majetku města.

			

608 obyvatel k 13.11.2001

Březiněves

Ulice Rohanské nábřeží, která vede v původním korytu karlínského ramene, dnes představuje především frekventovanou

					

dopravní spojnicí centra města s jeho východní hranicí (37 000 aut/den v roce 2012). V území je doposud aktivní provoz beto-

					

1 054 obyvatel k 01.01.2011

nárny a panelárny, po povodních zřízeného golfového hřiště (s lodní restaurací) a areál tenisových kurtů. Novou páteří, která je

Počet domů a bytů

Praha 8 		

6 033 domů

64 074 bytů

			

Ďáblice 		

543 domů

886 bytů

			

Dolní Chabry

837 domů

1 013 bytů

			

Březiněves

200 domů

248 bytů

příkladem kvalitní aktivace rozsáhlých brownfields, je stezka s cyklotrasou A2, vybudovaná společně s protipovodňovou
ochranou. Chybí zde však hustější síť cest, která by zpřístupnila břehy Vltavy a lépe vázala území na současnou zástavbu Libně
a Karlína. Velkou hodnotou území je rozlehlá nivní krajina, která je vlivem navážek a regulace nefunkční.

Znak MČ Praha 8

751 obyvatel k 01.01.2007

Vlajka MČ Praha 8

VIZE MČ PRAHY 8
Praha 8 zpracovala na období let 2017–2026 koncepční a rozvojový dokument Strategický plán udržitelného rozvoje městské
části. Ten je jedním ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj městské části v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán vychází ze stavu veřejných a soukromých aktivit a demografického, ekonomického, sociálního, kulturního
i ekologického charakteru území městské části. Do jeho tvorby je zapojena veřejnost laická i odborná, různé organizace, spolky,
podnikatelé, experti, zastupitelé a pracovníci úřadu.
Vize: „Živá a pestrá osmička“
Globální cíl: „Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury,
sportu a rekreace pro všechny generace.“
Jednotlivé priority Strategického plánu jmenují specifické cíle a k nim vedoucí opatření. Za všechny jmenujme z hlediska této
práce tyto cíle:
Zajistit systematický a koncepční územní rozvoj MČ
Rozvíjet aktivní a udržitelnou politiku bydlení MČ
Rozvíjet veřejná prostranství a zajistit jejich vhodné využívání
Zlepšit podnikatelské prostředí a podporovat rozvoj malého a středního podnikání
Koncepčně a systémově podporovat udržitelnou mobilitu
Zajistit efektivní a atraktivní dopravní obslužnost území MČ
Zvýšit průchodnost a propustnost území MČ
Zajistit kvalitní dopravní infrastrukturu a její údržbu

Strategické aktivity a dílčí priority čtyř tematických oblastí směřujících k rozvoji jednotlivých sfér života v MČ Praha 8

Vyřešit problematiku parkování na území MČ
Udržet kvalitní a dostupné školství a vzdělávání, jeho provázání s poptávkou na trhu práce a možná podpora
		

alternativního a dalšího vzdělávání

Rozvíjet a zlepšit využití památek, zajistit dostatečnou nabídku kulturních aktivit
Efektivně a účelně využívat současná sportoviště, rozvíjet a podporovat nová
Vytvořit prostory a aktivity za účelem setkávání a trávení volného času pro občany všech generací

PLÁN VYUŽITÍ PLOCH
Plocha Rohanského ostrova je v platném Územním plánu vymezena převážně jako plocha s funkcí celoměstské zeleně s vymezením plochy pro výstavbu nového vodního kanálu. V těsné vazbě jsou vymezeny plochy pro sport, oddech nebo parkové úpravy.
Blíže k Rohanskému nábřeží se objevují hlavně plochy všeobecně smíšené, všeobecně a čistě obytné, často se stanovenou prostorovou regulací. Bez přesného umístění jsou vymezeny i plochy veřejného vybavení a vodního hospodářství.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Mezi nejdůležitější limity na území Rohanského ostrova patří:
Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch v území
Protipovodňová hráz pro hladinu Q2002
ÚSES – nefunkční regionální biocentrum
Propojení Kaizlových sadů a pobřeží do celoměstského systému zeleně
Plocha vymezená pro výstavbu nového karlínského ramene Vltavy

Ukázky z dokumentu Koncepce pražských břehů - výřezy návrhu Holešovického meandru a záměrů v prostoru řeky

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

PROBLÉMY

Rohanský ostrov je charakterově specifická a pro Prahu velmi netradiční část řeky, kde docházelo vlivem silné sedimentační

Území bylo po dlouhou dobu využíváno jako skládka, zejména v době výstavby pražského metra, kdy sloužilo jako deponie

činnosti toku k utváření mnoha ostrovů a jesepů. Ostrov vznikl v polovině 16. století nahromaděním říčních nánosů a dále

vytěženého materiálu. V roce 1999 byly započaty práce na revitalizaci tohoto území, které spočívaly především v odstranění

pak úpravami spojenými s vytvořením říčního náhonu. V dobách své největší délky sahal od Těšnova až po dnešní Šaldovu

nahromaděného stavebního materiálu a navážek. Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti v tomto developersky lukrativ-

ulici. Kolem roku 1900 byl ostrov spojen do jednoho celku s Jeruzalémským ostrovem, který se nacházel proti proudu řeky.

ním prostoru postupně vznikají administrativní a obytné budovy a objekty občanské vybavenosti. Rozsáhlé investice tak

Při rozsáhlé vodohospodářské regulaci mezi lety 1920 až 1930 došlo k propojení Libeňského a Rohanského ostrova, tento

dříve spíše průmyslově zaměřenou čtvrť transformují do moderního komplexu kanceláří, bytů a volnočasových prostor.

nově vzniklý útvar byl pak spojen na jedné svojí straně s karlínským nábřežím a na druhé s územím Manin. Zrušené říční

V rámci protipovodňových opatření existují plány na návrh nových po dnes už zaniklých ramenech Vltavy, čímž by se část

rameno, které dříve oddělovalo oba ostrovy od sebe, se nacházelo přibližně v prostoru dnešní ulice Rohanské nábřeží.

území opět stala ostrovem. Tento plán ovšem naráží na nejistou budoucnost výše zmíněného mostu, zatím nepadlo rozhodnutí ohledně jeho rekonstrukce či nahrazení.

KONCEPT
Cílem projektu je navázat na zástavbu Karlína pomocí kompozičních os stávající zástavby a komunikací. Kromě těchto
os jsou důležité hlavní směry pohybu pěších a cyklistů. Další kompoziční osy tak vytváří protipovodňová hráz sloužící
jako páteřní pobřežní cyklotrasa a plánovaný karlínský kanál. Díky kanálu nově vzniklé ostrovy nabídnou širokému okolí
rozlehlé plochy pro rekreaci, zároveň vzniká příležitost pro založení rezidenční lokality s exkluzívním výhledem na Vltavu. Díky klesajíci niveletě terénu se navrhovaná zástavba směrem k pobřeží snižuj a hlavní pěší propojení návrhu je
posunuto blíže k vodě. U pobřeží, za linií bariérových kancelářských budov, dochází ke kýžené koncentraci aktivit. Uvažováno je i s plánovanými propojením Holešovic, které by s Karlínem měly být propojeny jak lávkou pro pěší a cyklisty,
tak mostem. Ten je v návrhu oproti územnímu plánu umístěn na hraně řešeného území.

ZELEŇ
Nově navržené plochy zeleně cíleně dotváří již existující parkovou zeleň v okolní oblasti. Byla dotvořena osa Kaizlových sadů
s klasicistní budovou Národního domu, které jsou v úrovni Rohanského nábřeží napojeny pěší lávkou. Hlavním deficitem Rohanského nábřeží je v současnosti nedostupnost jeho břehů. Nově tedy povede podél břehu široká promenáda pro bezmotorový pohyb navázaná příčnými propojeními na Karlín. Rekreační plochy nově vzniklých ostrovů jsou mezi sebou také propojeny, lávkami. Nivní krajina s relativně přirozenými břehy je kromě místa k odpočinku i aktivním prostorem s mnoha funkcemi
– nabízí například inline dráhu, koupaliště, drobná sportoviště jako pétanque, kotviště malým lodím a další aktivity a zajímavosti. Kromě těchto ploch najdeme zeleň i ve vnitroblocích nově navržené zástavby, které vytváří intimní subprostory lokality.

AUTORSKÁ ZPRÁVA
OBECNÉ ZÁSADY

i příčně přes lávky k dalším aktivitám. K této ploše přiléhají pobytové zelené plochy s výraznými dřevinami a parkovými lavičkami, které promenádu oddělují od cyklotrasy v ose protipovodňového valu.
Objekty přiléhající na nábřeží (komplexy A a B) jsou rezidenčního charakteru se 7+1 nadzemním podlažím s výše zmíně-

Návrh diplomního projektu navazuje na předdiplomní práci. Hlavními zásadami tohoto návrhu jsou zachovaný stávající pra-

nou komercí v parteru. Obě tyto funkce jsou obsluhovány z podzemí, kde jsou umístěny garáže pro rezidenty i návštěvníky,

videlný uliční rastr a respektování stylu karlínských novostaveb, vytvoření karlínského ramene Vltavy a tedy Rohanského os-

stejně tak i přidružené prostory pro zásobování funkcí a logistiku odpadu a technologického servisu. Zásobování na povrch

trova - s tím spojený vznik nábřežní promenády s aktivitami v parteru i v okolí, vytvoření série dílčích veřejných prostranství.

pokračuje malými nákladními výtahy do úrovně vstupního podlaží a po povrchu dále do místa určení. Pro všechny komerční

Dále návrh zejména rezidenčního bydlení s vybaveností v parteru a doplnění funkcí, které v lokalitě chybí. Zejména kulturní

prostory je možné zřídit vstupy jak na říční promenádu, tak do vnitrobloků, a obsloužit tak maximální počet lidí. V minimální

vyžití, restaurace, kavárny a zdravotnické služby. Podrobněji jsou tyto zásady popsány v autorské zprávě předdiplomního

variantě se počítá se zásobovacími vstupy, pokud možno z exteriéru přímo do zázemí provozu.

projektu (viz strana 22).

CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Kar-

Bytové sekce jsou navrženy od 2. NP, poslední, 8. NP je ustupující a nabízí tak skrz své terasy kýžené výhledy na řeku a okolí.
Vzhledem k umístění lokality u řeky a v exkluzivní městské čtvrti jsou navrženy hlavně nadstandardní byty, v návrhu se ale
objevují i sekce menší (např. pro uspokojení zájemců z řad singles). Každý byt má v 1. PP navrženou sklepní kóji a dostatek
parkovacích stání.

lína. Z předdiplomních analýz tohoto rozsáhlého území vznikla studie zaměřená detailněji na jeho vybranou část. Jedná se
o soubor staveb a veřejných prostranství s náměstím v pokračující ose ulice K Olympiku a jí protínající pěší koridor, tedy hlavní
pěší trasu ve směru od metra linky B Invalidovna směrem do řešeného území.

VNITROBLOKY KOMPLEXŮ A, B, C A D
Polouzavřené vnitrobloky slouží zejména k odpočinku místních i návštěvníků. V charakteru jsou zelená, pobytová zeleň je

Návrh ukazuje jednu z možností hmotového řešení zástavby území ve vazbě na Vltavu s důrazem na prostupnost území

doplněna různorodou vzrostlou zelení i záhonky s okrasnými květinami, zejména extenzivního charakteru. V návrhu se uva-

a vytvoření soustavy veřejných prostor s orientací na řeku. Součástí výsledného návrhu je návrh fasád objektů v okolí náměs-

žuje také umístění několika doprovodných vodních ploch s minimální hloubkou, bez zábradlí, s implementací vodních trysek

tí, návrh jednotlivých nadzemních i podzemních podlaží, výběr městského mobiliáře, osvětlení, povrchů a skladby druhové

i různých variant dodatečného osvětlení těchto atraktivních ploch. To je důležité nejen z hlediska estetiky, ale i z hlediska

zeleně.

udržení příjemného mikroklimatu uvnitř vnitrobloků.
U komplexu B je kromě pobytové zeleně navrženo také dětské hřiště a pítko. Alternativně mohou být do návrhu zanesena

NÁVRH PARTERU A BUDOV
Spojnice mezi Rohanským ostrovem a metrem Invalidovna má hlavně tranzitní charakter. Podobně i podélné spojení
na nábřežní frontě i podélné ulici uvnitř lokality spojující návštěvnické cíle a aktivity uvnitř území. Výsledný návrh tedy musí

i místa pro piknik nebo například workoutové prvky pro děti i dospělé.
Vnitrobloky jsou přístupné jak z podélné pěší komunikace, tak i napřímo z jednotlivých objektů, některé provozy mohou být
na přání investora skrze dispozice průchodné.

splňovat požadavky na snadnou prostupnost zejména pěších, co procházejí, tak i požadavky rezidentů i návštěvníků trávící
zde svůj volný čas. Na pěší tepny tedy navazuje systém poloveřejných a polosoukromých prostor sloužících hlavně relaxaci
a odpočinku. Nedílnou součástí návrhu je zřízení podzemní obslužné komunikace v ose vnitřní radiály, díky které je možně
vyčlenit z území prakticky všech povrchovou automobilovou dopravu.

CENTRÁLNÍ PĚŠÍ OSA
Spojnice doplňkových funkcí s náměstím i ostatními veřejnými prostory. Dalo by se tvrdit, že pokud je náměstí srdcem návrhu, tato trasa je jejími tepnami.

NÁBŘEŽNÍ PROMENÁDA
Spojnice mezi Rohanským ostrovem a metrem Invalidovna má hlavně tranzitní charakter. Podobně i podélné spojení
na nábřežní frontě i podélné ulici uvnitř lokality spojující návštěvnické cíle a aktivity uvnitř území. Výsledný návrh tedy musí

Její tranzitní funkci umocňuje jak motiv ve štípané dlažbě, stromořadí při krajích komunikace, tak i osvětlení fasád přilehlých
objektů a vodních prvků, které vytváří zajímavou střídající optickou se linii. Členěním bloků vznikající různorodé klidové vnitrobloky vytváří příčné osy komunikace o rozbíjí monotónnost dlouhé široké plochy.

splňovat požadavky na snadnou prostupnost zejména pěších, co procházejí, tak i požadavky rezidentů i návštěvníků trávící
zde svůj volný čas. Na pěší tepny tedy navazuje systém poloveřejných a polosoukromých prostor sloužících hlavně relaxaci
a odpočinku. Nedílnou součástí návrhu je zřízení podzemní obslužné komunikace v ose vnitřní radiály, díky které je možně
vyčlenit z území prakticky všech povrchovou automobilovou dopravu.

ULICE ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ
Stávající sběrná komunikace zakončuje koncept tří podélných os v území. Je celopražsky významnou, velmi vytíženou komunikací. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k návrhu bariérových administrativních objektů se 7+1 nadzemním podlažím.
I zde je kromě vstupních prostor pro kanceláře a v ustupujícím podlaží pro byty prostor pro komerční využití podobně, jako

NÁBŘEŽNÍ PROMENÁDA
Nábřeží nabízí atraktivní pohledy na zeleň Rohanského ostrova i na druhý břeh, kromě toho ale i množství komerčních prostor, které mají potenciál přilákat návštěvníky z širokého okolí. Plocha promenády je pomyslně rozdělena stromořadím, lavičkami a rozdílnou dlažbou na část klidnější – pás podél fasád objektů, kde se například provozovatel může rozhodnout zajistit
pro svou kavárnu či restauraci předzahrádku včetně přístřešku či markýzy, a na část tranzitní, která spojuje území podélně

je ve zbytku návrhu i v okolí Karlína. Skeletový systém umožňuje dostatečnou variabilitu kancelářských prostor a na přání
investora mohou být vhodně upraveny.
Objekty C a D jsou od komunikace odděleny silniční peáží, přes kterou je možno zásobovat komerci a poskytnout i návštěvnická stání. Kromě těchto je obdobně jako u komplexů A a B navrženo podzemní garážové řešení.

Vstupy do prostor jsou z podloubí, které vede přes dvě podlaží budovy, a jeho sloupy oddělují prostor peáže od pěší trasy
v něm. Vzhledem k bezpečnosti večerního provozu je nutné navrhnout dostatečně osvětlení těchto prostor, současně světla
vytvoří úvodní linku v krajích nově navrženého náměstí.
U západní hrany náměstí je stávající přechod pro chodce, který přivádí pěší od MHD. Podél komunikace vedou stávající stromořadí, ta opticky oddělují tranzitní prostor.

NÁMĚSTÍ
Stykem všech výše zmíněných komunikací je náměstí. Ze strany ulice Rohanské nábřeží je plocha uvedena reprezentativním
záhonkem s širokou komunikací pro potkávání se a křížení pohybu pěších a následující pobytovou zelení s velkými stromy
a kolem nich rozestavenými parkovými lavičkami, jako navození směřování k zeleným plochám nově vznikajícího ostrova.
Zeleň funguje jako druhý stupeň bariéry před hlukem z dopravní tepny. Boky plochy budou výrazně olemovány osvětlením

ZELEŇ
Princip návrhu zeleně je založen na různorodosti tak, aby bylo dosaženo optického dělení nebo naopak zvětšení ploch. Typově od stromků v květináčích s doplňkovou extenzívní zelení, reprezentativních záhonků, přes stromy zasazených v roštech
nebo v rostlém terénu, až po parkové úpravy o velké stromy v prostoru pobřežní nivy.
Specifikace zeleně a její umístění jsou uvedeny dále.

MOBILIÁŘ
Bylo vybráno vybavení veřejného prostoru prvky jako je exteriérový nábytek, ale i speciální výrobky, například u dětského
hřiště či vodních ploch a mokré dlažby.
Specifikace a umístění prvků jsou uvedeny dále.

loubí i ve večerních hodinách.
V průsečíku centrální pěší osy a náměstí je navržen bazének s tryskami a osvětlením. Vodní prvek se objevuje i v pokračování
ve směru k nábřeží, tak trochu schovaný za stromy. Oddělený od kolemjdoucích, je navržen prostor s mokrou dlažbou, večer
nasvícen svisle u trysek i směrem do dlažby u odtokové hrany světly. Fontány budou vyhledávaným útočištěm v letních měsících nejen pro děti, ale i dospělé.

OSVĚTLENÍ
Řešeno bylo osvětlení návrhu pouličními lampami i nasvícení prostor fasádními svítidly a osvětlení vodních prvků a dlažeb.
Specifikace a umístění prvků jsou uvedeny dále.

Na tuto sekci naváže další stromy oddělený prostor, který nabízí bezplatné posezení v barové výšce třeba pro případ, kdy si
chcete s někým, koho jste právě potkali, popovídat, nebo když potřebujete akutně vyřídit pár emailů po cestě jinam. Ve večerních hodinách bude prostor příjemně osvětlen prvky v dlažbě a třeba bude vybízet ke sklence dobrého vína.
Ve špičce náměstí, ve vyústění na nábřežní promenádu, je v dlažbě zvýrazněna vazba na lávku na Rohanský ostrov. Zde se
mísí jak provoz z promenády, náměstí i lávky, tak i provoz ze směru od cyklotras. Proto je zde navrženo například pítko nebo
stojany na kola. Ty se variantně objevují zabudované v lavičkách promenády.
Trasy po obvodu náměstí jsou dostatečně široké na to, aby v případě potřeby umožnily, podobně jako v prostorech promenády, instalaci venkovních předzahrádek.

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY E
Nově navržený kancelářský objekt je podobně jako ostatní objekty v konfiguraci 7+1 nadzemní podlaží. Kromě komerce
v parteru, která vhodně doplňuje tranzitní plochu tramvajových zastávek, slouží budova výhradně jako kancelářská. Skeletový systém umožňuje dostatečnou variabilitu prostor a na přání investora mohou být vhodně upraveny.
Vzhledem k ochrannému pásmu metra není možné navrhnout pro budovu podzemní parkování, z tohoto důvodu byl určen
sousední objekt E2 jako parkovací s administrativou v horních patrech. Nájezdy do budovy budou řešeny z peáže Rohanského nábřeží, vstupy do objektů E1 a E3 mohou být vedeny napřímo, v případě vstupního podlaží přes exteriér. Prostory garáží
budou obsahovat i technologické zázemí pro všechny tři objekty.
V okolí návrhu byl zachován stávající stav všech budov i dlažeb. Tranzitní plocha nástupišť s přístřešky působí široce, v letních
podmínkách se stává nepříjemnou dlážděnou výhní. Bylo by vhodné prostor doplnit o vzrostlou zeleň, vzhledem ke vstupním
podmínkám zřejmě v nadzemních kontejnerech podobně, jako je naznačeno na hraně loubí budovy E1.
Osvětlení a mobiliář stávajících ploch není součástí projektu.

POVRCHY
Střídáním povrchů dochází v návrhu k optickému vymezení a hierarchizaci prostor. Navrženy byly skládané i monolitické
povrchy.
Specifikace dlažeb jsou uvedeny dále.
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SILNÉ STRÁNKY
ROZLEHLÁ NIVNÍ KRAJINA, OSTROVY, KOSY, ZÁTOKY
JEDINEČNÁ SCENÉRIE PRAŽSKÉ KOTLINY, PRŮHLEDY A VÝHLEDY
DLOUHÉ CELISTVÉ ÚSEKY RELATIVNĚ PŘÍRODNÍHO BŘEHU
ZACHOVALÉ STOPY INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ
A HODNOTNÉ HISTORICKÉ AREÁLY
POZEMKY NA ROZSÁHLÝCH PLOCHÁCH VE VLASTNICTVÍ HL. M. PRAHY
NÁVAZNOST NA KAPACITNÍ DOPRAVU METRA, DOSTUPNOST CENTRA
VYSOKÝ PODÍL ZELENĚ V OKOLÍ
DOSTATEK PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

FUNKČNÍ A PROSTOROVÁ SKLADBA
Na řešeném území se nachází funkčně pestrá skladba budov a areálů. Na pobřeží to jsou od Libeňského mostu
golfový areál Driving Range Rohanský ostrov a betonárna firmy Metrostav. Ta je díky svému vybavení schopná vyrábět nepřeberné množství receptur betonových směsí v celkové kapacitě až 90 m3/h.
Návštěvníci golfového areálu mohou využít hry z kobercových rohoží i z trávy, putting a chipping green či bunker
play. K dispozici je také půjčovna golfových holí a golfová škola v podobě kurzů nebo lekcí s trenéry. Od roku 2011
je otevřena klubovna a 15 krytých odpališť.
Směrem dále do centra za kancelářskými komplexy vznikl na pozemku, který byl dříve využíván jako seřadiště
při vlakové stanici Karlín-Přístav a v posledních letech pak především jako černá skládka, multifunkční prostor

SLABÉ STRÁNKY
ÚZEMÍ JE NA PERIFERII CENTRA A NEDOSTÁVÁ SE MU ADEKVÁTNÍ PÉČE
MINIMUM REKREAČNÍHO ZÁZEMÍ
NEKOORDINOVANÝ STAVEBNÍ ROZVOJ ÚZEMÍ
VYSOKÁ NEPROSTUPNOST ÚZEMÍ A NEPŘÍSTUPNOST BŘEHŮ
ABSENCE PROPOJENÍ HOLEŠOVIC S KARLÍNEM
CHYBÍ NÁMĚSTÍ A JINÉ AKTIVNÍ SETKÁVACÍ PROSTORY
VELKÉ PLOCHY ZANEDBANÉHO NEBO NEVHODNĚ VYUŽÍVANÉHO ÚZEMÍ
SLABÁ PROVÁZANOST ÚZEMÍ S OKOLÍM, ZEJMÉNA S LEVÝM BŘEHEM ŘEKY

Přístav 18600. Pozemek získali v roce 2014 provozovatelé do výpůjčky od Magistrátu hl. m. Prahy, aby zde postupně
vybudovali tzv. živý park – nově přístupnou zeleň pro Karlín i širší okolí, která v letní sezoně ožije kulturním či vzdělávacím programem a nabídne možnost sportovního vyžití. V současnosti poskytuje obyvatelům Karlína příjemné
zelené útočiště s venkovním barem, možností zapůjčit si grill a beach volejbalovým hřištěm. Projekt přitahuje
tvůrčí lidi mnoha oblastí a provozovatelé se je snaží do tvořeného prostoru zapojit. Například každoročně pořádají
soutěž pro architekty do 35 let, díky níž se prostory projektu postupně vybavují unikátním mobiliářem.
Na druhé straně od pomyslné podélné osy ostrova, stezky s cyklotrasou vybudované společně s protipovodňovou
ochranou města, navazuje na Libeňský most bývalý areál TJ Karlín Tesla. Kauza tenisového klubu začala už v roce
2013, kdy překotně vzniklé nové vedení klubu odsouhlasilo prodej 6 tenisových kurtů v celkové rozloze kolem
60 000 m2 za částku 6 mil. Kč firmě Sport Investments. Tato firma se netají plány využít nabytých pozemků ke sta-

PŘÍLEŽITOSTI
REKREAČNÍ, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ZÁZEMÍ CELÉ PRAHY,
VČETNĚ MOŽNOSTI PŘÍMĚSTSKÉ REKREACE ZE SEVERU MĚSTA
ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH REKREAČNÍCH, SPORTOVNÍCH
A KULTURNÍCH AKTIVIT
VYTVOŘENÍ POBYTOVÉHO NÁBŘEŽÍ, NÁBŘEŽNÍ PROMENÁDY
ATRAKTIVNÍ CÍL SE SPECIFICKÝM CHARAKTEREM LOKALITY
KONTINUÁLNÍ POHYB PODÉL ŘEKY S MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ VÍCE ALTERNATIV
OBNOVA NIVNÍ KRAJINY S TYPICKOU NIVNÍ VEGETACÍ
A ZVÝŠENÍ RETENČNÍ SCHOPNOSTI ÚZEMÍ
VYTVOŘENÍ NOVÝCH SPOJENÍ LEVÉHO A PRAVÉHO BŘEHU VLTAVY
HROZBY
ZANEDBÁNÍ KRAJINY, PŘÍRODNÍCH BŘEHŮ, ÚDOLNÍ NIVY A JEJÍ
VEGETACE V SOUVISLOSTI S NOVOU VÝSTAVBOU
NEADEKVÁTNÍ URBANISTICKÝ VSTUP DO CENNÉHO ÚZEMÍ
V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI OD HISTORICKÉHO JÁDRA
ROZTŘÍŠTĚNOST ZÁMĚRŮ, NESYSTEMATIČNOST VÝSTAVBY,
NEKONCEPČNÍ A NESJEDNOCENÝ VÝRAZ VÝSLEDNÉ LOKALITY
VZNIK MONOFUNKČNÍ REZIDENČNÍ ČTVRTI BEZ PŘIDANÝCH HODNOT
NEVYTVOŘENÍ DOSTATEČNÝCH PŘÍČNÝCH VAZEB NA ZÁSTAVBU KARLÍNA
TRANZITNÍ DOPRAVNÍ CHARAKTER NÁBŘEŽÍ
NEVYUŽITÍ CHARAKTERU PŘIROZENÉ NIVNÍ VEGETACE
A ZVYŠOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU ZELENĚ

vebním účelům.
Oplocený areál na křižovatce Voctářova a Štorchova slouží sběrnému dvoru IPODEC - ČISTÉ MĚSTO, a.s. ,spoluvlastněnému MČ Praha 8 a firmě AC Dodávky, která se zabývá prodejem zejména užitkových vozů a dodávek. V okolí
tohoto areálu jsou i další autoservisy, možná spíše vrakoviště a černé skládky v náletových dřevinách. Až k nové
administrativní zástavbě vede zelená plocha s několika zanedbanými budovami bývalých průmyslových areálů a
skladišť nebo zaniklého volejbalového hřiště klubu VK Žižka v úrovni betonárny.
Výše zmíněné funkční využití území koresponduje s jeho prostorovou skladbou. Na rozlehlých, funkčně nesourodých - a hlavně funkčně nevhodných - plochách se nacházejí obvykle jednopodlažní nebo dvoupodlažní objekty
nulové historické i estetické hodnoty.
V těsném okolí území je tomu naopak. Na jihozápadě převažuje ortogonální bytová zástavba Karlína, obvykle
v hladině 4-5 podlaží a šikmou střešní krajinou, která přechází směrem k pobřeží v moderní kancelářské objekty
o 7 a více podlažích.
Za historickou budovou Invalidovny pokračuje v jihovýchodním směru experimentální sídliště Invalidovna, jehož
základní koncepční myšlenkou bylo bydlení v zeleni. Otevřená struktura solitérní zástavby dosahuje průměru zhruba 7 podlaží, nabízí ovšem i dominanty o 20 a více podlažích. U stanice metra vyrostl na místě jiných administrativních objektů v několika etapách kancelářský komplex Futurama o 5 podlažích.
Podobnou strukturu zástavby a funkčního rozvržení mají i protilehlé Holešovice, které jsou na Rohanský ostrov
ve vizuální návaznosti.
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Po dostavbě komunikace na Rohanském nábřeží bylo přistoupeno k částečnému
zklidnění ulice Sokolovská, která do té doby nesla hlavní dopravní zátěž.

Karlín disponuje několika významnými veřejnými prostranstvími. Celoměstsky význam-

V ose Libeňského mostu vede nedokončený severní diametr a je hlavní spojením mezi

ným a kulturně hojně využívaným Karlínským náměstím s kostelem sv. Cyrila a Metoděje,

Libní a Holešovicemi. Tuto hlavní pražskou dopravní osu je vhodné doplnit o lokální

které prošlo revitalizací v roce 2015, Lyčkovým náměstím se secesní památkově chráněnou školou, Kaizlovými sady s klasicistní budovou Národního domu – sídlem ČRo Regina

městský most.

– a navazujícím parkem před barokní Invalidovnou.

Místní obslužné komunikace jsou dle svého profilu vedeny obousměrně nebo jed-

Parky u Invalidovny, ačkoliv jsou v perfektním stavu díky pravidelné údržbě, působí vzhledem k chátrání budovy neúčelně. Po ničivých povodních v roce 2002 prodělal park revitali-

Uliční profil a doprava v klidu
Molákova ulice

kde bylo nutné navyšovat počty parkovacích míst z původně převážného podélného
na šikmé stání. Doprava v klidu je tedy řešena hlavně stáním na vozovce, popřípadě na

zaci, při které byly opraveny cesty, umístěny nové lavičky a vysázeny stromy. Budova Inva-

soukromých pozemcích a dvorech. V roce 2016 byly na území Prahy 8 zavedeny první

lidovny s následně opraveným průčelím, která do povodní sloužila jako Vojenský ústřední

zóny placeného stání, ty se dále rozšiřují i na její okrajové části.

archiv, sice byla po neúspěšných nabídkách k prodeji bezplatně převedena Národnímu
Kostel sv. Cyrila a Metoděje
na Karlínském náměstí

nosměrně. Jednosměrné komunikace převažují hlavně v historické zástavbě Karlína,

památkovému ústavu a prohlášena za kulturní památku, na své uplatnění ale stále čeká.
Sídliště Invalidovna má mnoho obecně problematických a rozsáhlých ploch veřejných

MHD

prostranství, které ale neplní svou funkci. Zde by se do budoucna nabízela možnost reha-

Díky stanicím metra, z nichž nejblíže je stanice Invalidovna trasy B, nabízí Rohanský

bilitovat tyto prostory například obnovením jejich krajinných funkcí. Na sídlišti Invalidovna

ostrov příznivou dostupnost pražského centra.

je možné některé plochy nahradit prakticky bezúdržbovou a pro nivu přirozenou vegetací, která zároveň rozšíří svojí atraktivitou možnosti rekreace uvnitř urbánního celku.

Stanice metra Invalidovna
z Molákovy ulice

Síť stanic metra doplňuje páteřní tramvajová trať v Sokolovské ulici spojující centrum
s Vysočanskou kotlinou a prakticky celou severovýchodní Prahou (linky 3, 8 a 24). Nejbližší tramvajové spojení pravého a levého břehu Vltavy zajišťuje podobně jako pro
automobilovou dopravu Libeňský most. Možné propojení Holešovic a Karlína by mu

ZELEŇ

Invalidovna

i z hlediska provozu tramvají značně pomohlo a nabídlo Pražanům další alternativu

Těsné založení Karlína nedovoluje masivní výsadbu zeleně do uličního prostoru,

dopravy na metro (stanice Křižíkova linky B). V této úrovni lze v současnosti využít

nabízí ale místa odpočinku na kultivovaných a dobře udržovaných náměstích. Zelený

pouze přívoz linky P7 ve směru Pražská tržnice se zastávkou na Štvanici. O podobě

vrch Vítkov je už z podstaty výrazné dominanty pražské kotliny nesnadno přístupný.

a trase případného mostu se ale vedou diskuze, viz dále.

O možných variantách přístupu na vrch i dalšího propojení Karlína se Žižkovem se mezi

Autobusové spoje se kromě výjimečných situací v lokalitě nevyskytují.

laickou i odbornou veřejností debatuje desítky let. Nábřeží, které potenciál využití zeleně
poskytuje, je z větší části nepřístupné a v zanedbaném stavu. Problémem je i jeho zarůstání náletovými porosty, které brání v atraktivních výhledech na druhý břeh.

Cyklotrasa A2
na protipovodňové hrázi

Protipovodňové hráze vybudované po povodních v roce 2002, které jsou ekvivalentem

Zelené plochy sídliště Invalidovna jsou sice rozsáhlé a se vzrostlou zelení, funkci rekreace

původní hrany říční nivy, jsou na mnoha místech pražských břehů využity pro páteřní

ale neplní. Stala se pouze tranzitní plochou, po které vedou pěší komunikace, bez přida-

pobřežní cyklotrasy a staly se vyhledávaným komunikačním prvkem nejen pro cyklisty.

ných hodnot a funkcí.

Není tomu jinak ani v případě Rohanského ostrova, kde vede páteřní trasa A2. Trasa A2,

Travnaté plochy Rohanského ostrova nejsou účelně využity nebo se zde nacháze-

která je nejvýznamnější pražskou cyklotrasou, vede po pravém břehu řeky Vltavy severo-

jí nevhodné nebo neadekvátní provozy, které také omezují jeho využití širší veřejnos-

jižním směrem a od hranic Prahy pokračuje dále na Mělník jako cyklotrasa 7. V návaznosti

tí (betonárna, sklady apod.). Vzrostlá zeleň je tu jen v omezené míře, často promísená

na řešené území probíhají i dvě hlavní trasy - A252 a její odbočka A253. Ty spojují cen-

s náletovými dřevinami. Rohanský ostrov je ve většině své plochy nefunkčním regionálním biocentrem, mimo jiné vlivem navážek a snížení jeho retenčních vlastností.
Základní škola
na Lyčkově náměstí

trum města s Karlínem a Vysočany.
Cyklotrasa A2
pod Libeňským mostem

DOPRAVA

větších problémů.

ží, která byla postupně dostavována až do roku 2006, kdy spojila Karlín s Libeňským mostem. Dle dostupných dat TSK z roku 2016 se na křižovatce Rohanské nábřeží x U Rustonky
pohybuje denně kolem 44 000 aut, z toho je zhruba 1 500 z nich z kategorie pomalých
vozidel 600.

a cyklistům pomůže, podobně jako v případě MHD, plánované propojení Karlína a Hokrát zmiňované špatné prostupnosti Rohanského ostrova je okolí řešeného území bez

Dopravní intenzita v území je hustá zejména v ose sběrné komunikace Rohanské nábře-

vozidel. V úseku Rohanské nábřeží x Šaldova pak denně zhruba 16 000 aut, pomalých

Severojižní propojení v území je největším problémem v širokém slova smyslu. Pěším
lešovic v úrovni Štvanice, propojí se tak cyklotrasa A2 s levobřežní A1. Kromě několi-

INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Sídliště Invalidovna na archivním
snímku z roku 1968

PĚŠÍ A CYKLISTÉ

Křížení cyklotrasy A2
ve Štorchově ulici

PRŮHLEDY A VÝHLEDY, DOMINANTY V ÚZEMÍ

RUSTONKA
Developer: J&T Real Estate

Rohanský ostrov a jeho nábřeží nabízí atraktivní výhledy na druhý břeh. Mezi význam-

Na pozemcích bývalých Pražských strojíren vyrůstá soubor 3 budov o 8 podlažích.

né dominanty v okolí patří jednoznačně levobřežní komplexy kancelářských budov Li-

Každá nabídne zhruba 13 000 m2 kancelářských a obchodních ploch. První dvě budovy

ghthouse Towers a Nejvyššího kontrolního úřadu společně s bytovým projektem

se dokončují, třetí je ve výstavbě.

Marina Island ve výstavbě, viz dále. Všechny areály jsou v předmostí Libeňského mostu.
Dominantou můžeme díky jeho rozloze nazvat i areál Pražské tržnice na jih od ostrova.
Součástí tržnice je i vodárna, která nad areál vyčnívá.

Rohanské nábřeží před zbouráním
původní kotelny a komína Rustonky
v roce 2014

ROHAN CITY
Zákres do fotografie
Rustonka

Za Libeňským mostem je dobře patrná silueta masivu Bílé skály, Černou skalou v pozadí.

Záměr developera je nabídnout v 8 budovách o maximálně 10 podlažích nejen byty, ale

Naproti tomu ve směru do centra vidíme vprostřed řeky Štvanici.

i obchody a kanceláře. Dne 4. dubna projednalo zastupitelstvo již dříve smluvně ošet-

V průhledových osách Sokolovské ulice i Rohanského nábřeží se tyčí kancelářský a ob-

řenou změnu ÚP, stavět by se tedy mohlo začít už v roce 2018.

chodní komplex Rustonka (viz dále) a hotel Olympik v pozadí s novostavbou Sluneční

PORT KAROLÍNA

věže. Obě tyto bodové výškové budovy dosahují výšky 20 pater a více.

Developer: Karlín Group a Skanska

Dominantní postavení má vrch Vítkov s Památníkem národního osvobození na jeho špi-

V návaznosti na kancelářské objekty River Gardens vzniká soubor rezidenčních ob-

ci, který lokalitu z jihu široce ohraničuje a vymezuje vůči sobě plochy Žižkova a Karlína.

jektů o maximálně 8 podlažích, jehož hlavní premisou by mělo být bydlení v zeleni

Za Vítkovem ční i žižkovský televizní vysílač.

Vizualizace
Port karolina

NOVÁ VÝSTAVBA A PLÁNY V OKOLÍ

proběhla i architektonická soutěž, kterou vyhrál tým profesorky Aleny Šrámkové. Rea-

Projekt rezidenčního komplexu na Holešovickém poloostrově v předpolí Libeňského mos-

lizaci lávky ale definitivně pohřbily povodně o tři roky později, které zvýšily požadavky

tu je tvořen téměř 20 bodovými objekty o výšce až 11 pater, které nabízejí převážně luxus-

na protipovodňová opatření. Další soutěž byla vypsána až loni.

ní byty. Stavba 341 bytů projektu Marina Island vyjde na 1,6 miliardy korun, její plánované

Už v prosinci 2017 pak byly vyhlášeny výsledky mezinárodní architektonické soutě-

dokončení je v polovině roku 2018.

že o podobu lávky přezdívané HolKa (Holešovice–Karlín). Lávka pro pěší a cyklis-

DOCK
Developer: Crestyl
Realizace rozsáhlého komplexu kancelářských a obytných budov v oblasti Libeňských

Vizualizace komplexu
DOCK

Karlínská lávka z roku 1999
v zákresu architektky Šrámkové

ty by kromě propojení obou městských částí měla zabezpečit i přístup na Štvanici.
V mezinárodní soutěži zvítězili architekti Marek Blank a Petr Tej.
MOST MEZI HOLEŠOVICEMI A KARLÍNEM

kos započal už v roce 2009, první z budov byla dostavena v roce 2012 a dostavěn by

Historie záměru propojit Holešovice a Karlín mezi Libeňským a Hlávkovým mostem

měl být na konci roku 2019. Soubor více než 20 budov rozdělil developer podle funkcí
a standardů na Dock In (kancelářské objekty převážně v jižní části kos, nabídnou deseti-

sahají do první poloviny 20. století. Rozpory mezi jeho umístěním panují dodnes.

tisíce m2 ploch), Dock Marina Boulevard (centrální část projektu ve výstavbě o 5 bytových

Metropolitní plán (MP), který by měl projít projednávacím procesem na jaře roku 2018,

domech se 150 byty), Dock Marina View (východní oblast kos o třech bytových domech re-

navrhuje propojit oblasti mostem mezi ulicemi Sokolovská (na úrovni Lyčkova náměs-

alizovaných v roce 2012) a Dock River Watch (celkem 6 bytových domů s více než 200 byty

tí) a křižovatkou ulic Na Maninách x Tusarova.

v sousedství zahrádkářské kolonie na západní kose, plánované dokončení v létě 2018).

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) představil v roce 2014 sice Me-

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ

Vítězný návrh lávky HolKa
architektů Blanka a Teje

Developer: Rustonka Development II

tropolitnímu plánu podřízený, nicméně ambiciózní koncepční dokument s názvem
Koncepce pražských břehů. Ten na rozdíl od MP počítá s propojením v ose ulic Komunardů a Thámova. Toto historické řešení je zaneseno i v Územním plánu sídelního

Budova v přímé návaznosti na tramvajové zastávky Invalidovna je ve výstavbě, zjištěno

útvaru hlavního města Prahy platnému ke dni 1. 1. 2017 a je podporováno MČ Praha 8.

až na základě započetí výkopových prací na jaře roku 2018. Z toho důvodu není projekt

Vedení MČ Praha 7 preferuje jednu z variant vzešlé ze studie Metroprojektu z roku

zahrnut v dalších průzkumech a návrzích.Předpokládáné dokončení stavby na jaře 2019.

2007, objednané tehdejším Ústavem rozvoje města, podle níž je další možnou alter-

KARLÍN PARK

nativou propojit oba břehy mostem namísto preferované trasy Komunardů – Thámova

Developer: Daramis Group

spojnicí ulic Na Maninách – Šaldova. Řešení preferované MČ Praha 8 by také mohlo být

Soubor 3 bodových bytových domů o maximálně 11 podlažích nabídne celkem 136 bytů.

v rozporu se záměry soukromých investorů na pozemcích v kompetenci Prahy 7.

Na byty v nejnižším podlaží navazuje společná terasa se zelení o rozloze 900 m , pod níž
2

Vizualizace
Karlín Park

LÁVKA MEZI HOLEŠOVICEMI A KARLÍNEM
řešily už v devadesátých letech a s návrhem počítá i platný územní plán. V roce 1999

Developer: Daramis Group a Lighthouse Group

Vizualizace
Marina Island

s výhledem na Vltavu. Projekt by měl být dokončen zřejmě v roce 2020.

Plány na propojení obou břehů Vltavy s přístupem na ostrov Štvanici se intenzivně

MARINA ISLAND

Libeňský most s dominantami
Lighthouse, NKÚ Marina Island

Developer: Sekyra Group

jsou obchody a kavárny. Projekt v blízkosti hotelu Olympik je současnosti ve výstavbě.

Vedení trasy Karlínského mostu
v Metropolitním plánu

Jisté je, že za současného špatného technického stavu Libeňského mostu bude nutné
situaci provozu tramvají i automobilů mezi těmito městskými částmi urychleně řešit.

