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Úvod
Úvodní listy představují koncepci urbanistické 
studie, její strukturu a základní terminologii. 
Probíhá seznámení s tokem Botiče ve středočeském 
a celopražském kontextu. Podrobněji je zmapován 
jeho průběh Městskou částí Praha 10. 
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Urbanistická studie Botiče se v souladu 
se zadáním věnuje úseku toku mezi ulicí 
Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjim-
kou úseku toku protékajícího nepřístupným 
areálem Michelských tepláren). Jedná se 
o úsek protékající územím Městské části 
Praha 10 s přesahem na sousední městské 
části, Praha 2 a Praha 15. Segment toku na 
pozemcích Městské části Praha 4 je ve studii 
pro kontinuitu zahrnut, pouze není detailněji 
návrhově řešen.

Tento dokument nabízí vizi rozvoje koryta 
Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem 
na obnovu přirozeného vztahu města a toku. 
Zabývá se především architektonicko-
urbanistickými hledisky, hledá ideální line-
ární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání 
veřejného prostoru v jeho okolí.

Princip a cíl dokumentu

01.1 Princip, cíl a struktura dokumentu

Celkový výstup se skládá ze 4 částí. 

Úvodní kapitola seznamuje s Botičem, jeho 
celým tokem od pramene po ústí do Vltavy 
a detailněji se věnuje jeho úseku na území 
Městské části Praha 10. 

Dvě hlavní části jsou analytická a návrhová. 

Analýza se zabývá architektonicko-urba-
nistickými hledisky, zejména prostorovým 
uspořádáním a užíváním prostoru ve městě 
podél toku. Zpracována je v měřítku širších 
vztahů 1:5000 a podrobnějším průzkumem 
jednotlivých úseků potočního prostoru v mě-
řítku 1:2000.

Analytická část slouží jako podklad 
pro návrhovou část urbanistické studie. 

Návrhová část hledá ideální lineární pro-
stupnost podél koryta i příčné návaznosti 
v okolí. Tímto je podpořen význam potoka 
jako „zelené“ osy v městské struktuře, kterou 
můžeme projít nebo zde relaxovat v blízkos-
ti vody a zeleně. Liniové prvky návazností 
a prostupnosti jsou zpracovány na mapovém 
podkladu v měřítku 1:2000. Dále je vybráno 
10 míst s lokálním nebo transformačním 
potenciálem a ta jsou detailněji zpracována 
v měřítku 1:1000 či1:750. Kapitolu uzavírá 
katalog prvků navrhovaných zásahů. Na re-
ferenčních fotografiích představuje jednotlivé 
typy prvků s ohledem na charakter místa, 
kde jsou navrženy.

Poslední část je složena z doplňujících příloh 
k urbanistické studii. Nachází se zde oddíl 
věnující se historii Botiče a jeho okolí, mapa 
majetkoprávních vztahů a výsek Metropolit-
ního plánu.

Struktura dokumentu
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01.2 Terminologie

bezmotorový pohyb – pohyb realizovaný 
pěšky, na kole, na bruslích, na koni, na lyžích 
apod.

brownfields – území nevyužívaných a opuš-
těných, zpravidla průmyslových areálů a do-
pravních staveb, které mohou být značně 
rozlehlé

cesta – propojení v území obecně; může 
sloužit pro vybrané druhy pohybu (např. 
bezmotorová) a nabývat různého charakteru 
(lesní nebo polní cesta, místní nebo účelová 
komunikace apod.)

degradace potočního prostoru – pojem je po-
užíván v souvislosti s podrobnějším členěním 
městského charakteru potočního prostoru 
v kapitole 02.3 (Analýza potočního prostoru). 
Stupeň degradace (1–3) vyjadřuje míru pro-
růstání vegetace zpevněným korytem potoka

gated community - uzavřený (zeď, plot), 
převážně rezidenční areál, může být střeže-
ný bezpečnostní agenturou, součástí areálu 
jsou pro rezidenty často i veřejné prostory a 
služby

krajina – „část území tak, jak je vnímána 
obyvatelstvem, jejíž charakter je výsledkem 
činnosti a vzájemného působení přírodních 
a/nebo lidských faktorů; …základní složka 
prostředí, v němž obyvatelé žijí, jako výraz 
rozmanitosti jejich společného kulturního 

a přírodního dědictví a základ jejich identity“ 
(Evropská úmluva o krajině / European Land-
scape Convention, Florencie, 2000)

lokalita – část území města (plocha nebo 
soubor ploch) vymezená Metropolitním plá-
nem: „Nejmenší jednotkou plánu bude lokali-
ta popsaná na základě charakteru zástavby“ 
(Duch plánu, KMP ÚRM Praha, 2013)

meandr – zákrut řeky, potoka způsobený 
boční erozí (volný meandr – nepatrně za-
hloubený v rovinných aluviálních náplavech, 
zaklesnutý meandr – zaříznutý do skalního 
terénu), vnitřní břeh meandru se nazývá 
jesepní a vnější břeh výsepní

městský park – uměle založený park, který je 
primárně součástí urbanistické osnovy města 
(např. Havlíčkovy sady). Vždy se vyznačuje 
určitou mírou formalizace použité vegetace, 
která je podřízena základnímu kompoziční-
mu rozvrhu. Zároveň může jít o prostor, který 
plní roli přírodního prvku ve městě s reálnou 
ekologickou hodnotou

místo/zastavení – místo na cestě, kde se lze 
zastavit, odpočívat, pozorovat městský ruch, 
krajinu apod. a které je pro tyto činnosti 
vybaveno základním mobiliářem

motorový pohyb – je zejména veřejnou do-
pravou (tramvají, vlakem, autobusem apod.) 
nebo automobilem, na motorce apod.

náhon – uměle vytvořená vodní cesta, vět-
šinou začínající nad jezem, hrází nebo nad 
vtokem rybníka či jiné vodní nádrže, regulo-
vána stavidlem

pěšina – úzká cesta pro pěší pohyb, zpravidla 
přírodního nebo přírodně blízkého charak-
teru

polder (suchý polder) – vodní dílo sloužící 
k protipovodňové ochraně. Je vytvořeno 
přehrazením vodního toku, za hrází se však 
voda za běžných podmínek buď neakumu-
luje vůbec (suchá nádrž či suchý polder), 
nebo je objem nádrže zaplněn jen částečně 
(polosuchá nádrž či polosuchý polder)

potenciál – nové opatření nebo úprava 
stávajícího místa, která mění možnosti jeho 
užívání soustředěním nových aktivit nebo 
podstatným zlepšením podmínek pro aktivity 
stávající

potoční prostor – zahrnuje samotné potoční 
koryto a případně navazující, obvykle nivní 
prostor, vymezený hranicí rozlivu
 
prostupnost – možnost pohybu prostorem 
obecně (libovolným způsobem), případně 
pro vybrané uživatele, v daném směru apod. 
(např. „bezmotorová prostupnost“ znamená 
zejména možnost průchodu pěšky a jízdy 
na kole, případně na bruslích nebo na koni 
apod., dle konkrétního kontextu)

protipovodňová ochrana – obecně opatření 
v současném potočním prostoru vedoucí 
k vylepšení nebo nápravě přirozeného fungo-
vání toku

průchodnost – pěší prostupnost, možnost 
projít pěšky daným prostorem

příměstské území – území na přechodu mezi 
městem a volnou krajinou, kde se nacházejí 
fragmenty přírodních a zemědělských ploch 
v bezprostředním kontaktu s urbanizovanými 
plochami 

příměstský park – může mít podobu pří-
rodního parku zahrnujícího přírodně cenné 
oblasti, který se nejvíce podobá klasickým 
velkoplošným chráněným územím, zeměděl-
ského parku, který pomáhá zajistit podmínky 
pro rozvoj zemědělství v souladu s dalšími 
funkcemi krajiny, městského krajinného par-
ku, který je těsně napojen na jádrovou oblast 
města s minimálním nebo žádným propoje-
ním na oblast volné krajiny, revitalizovaného 
parku v místech postindustriálních ploch 
v dobré návaznosti na vnitřní území města 

přírodní břeh – neregulovaný břeh utvářený 
přírodními procesy, nikoliv úsilím člověka

regulovaný vodní tok – koryto je uměle 
přebudováno (základní důvody - protipovod-
ňová ochrana, zlepšení splavnosti, omezení 
přirozeného rozlivu atd.)

Nejpoužívanější odborné názvy

sdílený prostor – při použití v souvislosti 
s dopravou jde o společný prostor sloužící 
všem nebo vybraným druhům pohybu (bez-
motorový, motorový)

stezka – samostatná cesta nebo pás jen pro 
vybrané uživatele, často definovaná nejen 
svým charakterem, ale i provozním (do-
pravním) režimem (např. stezka pro chodce 
a cyklisty se společným provozem, která 
v případě příznivých fyzických parametrů 
může sloužit i bruslařům apod.)

trasa – vybraný koridor, resp. cesta v území 
pro vybrané uživatele a způsoby pohybu 
v odpovídajících příznivých parametrech pro 
daný účel, sama o sobě neurčuje provozní 
režim. Může být v terénu vyznačena (např. 
rekreační cyklotrasa by měla zajišťovat 
doporučený průjezd na kole územím tak, aby 
byl vhodný pro rekreaci, v terénu se vyznaču-
je pomocí směrového orientačního značení)

údolnice – křivka spojující místa největšího 
vyhloubení příčného řezu údolím. Sklon 
údolnice určuje sklon údolí. V daném místě 
určuje údolnice směr s nejmenším spádem

umělé vodní toky – vodní kanály, náhony, 
meliorační vodoteče, vodní tunely, akvadukty

vodní tok – tekoucí voda v korytě ohraniče-
ném dnem a břehy, která odvádí vodu z ur-
čitého území (voda srážková nebo podzemní 
vyvěrající do toku)

vodní toky (přirozené) dle velikosti:

bystřina – malý vodní tok se značným a pro-
měnlivým sklonem dna

potok – obecné označení menšího vodního 
toku s vyrovnanějším a mírnějším sklonem 
dna

říčka – velikostní přechod mezi potokem 
a řekou

řeka – vodní tok o větší délce, rozsáhlejším 
povodí a větším množství protékající vody

veletok – řeky dlouhé alespoň 500 km s plo-
chou povodí alespoň 100 000 km2
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Botič je s délkou svého toku 34,5 km jedním 
z nejdelších pražských potoků. Protéká úze-
mím Středočeského kraje a hlavního města 
Prahy – plocha jeho povodí je 135,79 km2. 
 
Pramení severně od Křížkového Újezdce 
v lese Okrouhlíku na území Čenětic. Protéká 
přes Čenětice, Olešky, Kocandu, Průhonic-
kou oboru, Průhonický park a místy zales-
něným údolím Průhonic meandruje přes 
Křeslice do Prahy. 

Na území Prahy vtéká potok v rámci pří-
rodního parku Botič-Milíčov (ustaven v roce 
1984 na ploše 824 ha), kde přijímá Pitkovický 
potok, potok Dobrá voda a Milíčovský potok. 
V Petrovicích začíná vzdutí Hostivařské 
přehrady (vodní nádrž Hostivař). V nádr-
ži přijímá Hájecký potok a za přehradou 
Košíkovský potok a pokračuje několikaki-
lometrovým úsekem (přírodní památkou 
Meandry Botiče vyhlášenou v roce 1968 na 
ploše 6,7 ha) meandrů přes starou Hosti-
vař, kde přijímá Měcholupský potok. Dále 
pokračuje přes sklopný jez Marcela (který 

odvádí vodu náhonem do Práčského zámku), 
údolím Záběhlic kolem Záběhlického zámku 
k Záběhlickému jezu, kde se pod jezem vlévá 
Chodovecký potok a nad jezem odděluje 
náhon do Hamerského rybníka, který se 
do Botiče vrací před silničním mostem Jižní 
spojky, kde končí přírodní charakter potoka 
a začíná nepřerušená regulace toku. 

Na celém úseku od začátku vodní nádrže 
Hostivař (v přímé návaznosti na přírodní 
park Botič-Milíčov) k Jižní spojce je vyhlášen 
přírodní park Hostivař-Záběhlice (ustaven 
v roce 1990 na ploše 423 ha). 

V zatrubněném úseku pod Jižní spojkou 
a železnicí se vlévá Slatinský potok a Botič 
dále protéká areálem michelské teplárny 
a odstavného nádraží Praha Jih, zleva ob-
téká michelským údolím Bohdalec a Tyršův 
vrch, stáčí se do Vršovic, kde protéká kolem 
stadionu Bohemians 1905, pod Havlíčko-
vými sady a Gröbovkou, kde krátce mizí 
pod vozovkou ulice Perucké, a pak protéká 
Nuselským údolím (mimo jiné mezi budovou 

Divadla na Fidlovačce a někdejším areálem 
bývalého Nuselského pivovaru), přes Ostrči-
lovo náměstí pod vyšehradské hradby k ulici 
Na Slupi. Odtud teče jako kanalizovaný 
zakrytý tok a ústí zprava do Vltavy v Praze 
na Výtoni pod železničním mostem. 

Od pramene k Vltavě

01.3 Botič – základní údaje LEGENDA, 1:180 000

ŠIRŠÍ VZTAHY, CELOMĚSTSKÁ ÚROVEŇ
LEGENDA
1 : 180 000

ostatní vodní
toky a plochy

Botič a přilehlé
vodní plochy

hranice hlavního
města Prahy

hranice městské
části Praha 10
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Praha je svou topografií v evropském 
kontextu zcela jedinečná a charakteristic-
ká – hluboce zaříznuté údolí Vltavy a jejích 
přítoků, a naproti tomu ostrožny (Pražský 
hrad, Vyšehrad a Vítkov), táhlé zelené svahy 
a stráně kopců.

Celkem bychom na území Prahy našli 2 řeky 
(Vltava, Berounka), 1 říčku (Rokytka) a 
99 potoků. Celková délka vodních toků 
dosahuje 357 km. Vltava je nepochybně nej-
výraznější a nejcennější přírodní linií města, 
severojižní osou Prahy. Na ni navazují údolí 
potoků a exponované zelené svahy i táhlé 
hřebeny. Mezi potoky s nejvýznamnějším 
rekreačním potenciálem patří na levém břehu 
Šárecký (údolí Divoká Šárka), Lysolajský (Ly-
solajské údolí, oba v přírodním parku Šárka–
Lysolaje), Dalejský (přírodní park Prokopské 
údolí a Dalejské údolí) a Radotínský (CHKO 
Český kras), na pravém břehu Čimický 
(Zámecká rokle) a Drahanský (Drahanské 
údolí), oba v přírodním parku Drahaň–Tro-
ja, Rokytka (přírodní park Smetanka), Botič 
(přírodní park Hostivař–Záběhlice), Kunra-

tický (přírodní památka Údolí Kunratického 
potoka) a Libušský (přírodní park Modřanská 
rokle-Cholupice).

Dále se na území Prahy nachází 290 ha vod-
ních ploch (182 rybníků, 37 retenčních nádrží 
a suchých poldrů a 3 vodní díla – vodní nádrž 
Džbán, Hostivařská přehrada a Jiviny). Nej-
cennější vodní plochou díky výskytu rozma-
nité fauny a flory je Počernický rybník.

Botič se svojí délkou stává po Rokytce nej-
delším pražským potokem. Jeho nejvýznam-
nějšími přítoky jsou Slatinský potok, odpad 
od Hamerského rybníka, Chodovecký potok, 
Měcholupský potok, Košíkovský potok, 
Milíčovský potok, Pitkovický potok a další.

V posledních letech z hlediska ochrany 
a zkvalitňování životního prostředí probíhají 
revitalizace dříve technicky upravených koryt 
nebo úseků vodního toku. Na Botiči bylo 
v roce 2017 rozšířeno koryto u Kozinova ná-
městí v Hostivaři, odstranily se zde navážky, 
vytvořila se ekologická berma a vznikly 

2 ostrovy a tůně. V roce 2013 proběhla 
sanace břehové nátrže na jezu Marcela. Dříve 
byla provedena stabilizace koryta v Záběh-
licích (2009), revitalizace protipovodňového 
opatření taktéž u Kozinova náměstí (2009), 
revitalizace koryta před Fidlovačkou (2007) 
a obnova Petrovického jezu (2006). 

V současné době je MHMP a příslušnými 
městskými částmi plánovaná revitalizace 
úseku Botiče mezi ulicí U Botiče a Odstav-
ným nádražím a dále úsek za Jižní spojkou 
mezi ulicí Záběhlická a Podle Náhonu (Park 
Olgy Havlové).

Vltava, Botič a ostatní vodní toky na území hlavního města Prahy

01.4 Město a voda LEGENDA, 1:180 000
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BOTIČ-MILÍČOV

HOSTIVAŘ-ZÁBĚHLICE

Důležitým přírodním celopražským prvkem 
jsou též plochy zeleně v různých formách. 
Na území Prahy se mimo městských par-
ků, lesoparků a lesů nachází 11 přírodních 
parků, 12 oblastí Natura 2000 (evropsky 
významné lokality), zasahuje zde i CHKO 
Český kras a další významné krajinné prvky 
a maloplošná zvláště chráněná území.

Podél potoků jsou výrazné zelené linie, které 
si zachovávají cenný přírodní charakter. 
Všechny veřejné přírodní plochy v okolí poto-
ků jsou součástí kostry veřejných prostranství 
města. Jejich podoba a kvalita je však různá. 
V centru města a na jeho předměstí jsou za-
stoupeny zejména parky a parkově upravené 
plochy, historické zahrady, vnitrobloky, sady, 
vinice či lesoparky. 

Větší lesy, lesoparky a obory, jako napří-
klad Divoká Šárka, Krčský les, Hostivařský 
lesopark, Obora Hvězda, Cibulka, Prokopské 
a Dalejské údolí, jsou zpravidla na rozhraní 
předměstí s periferií a jsou velice cenným 
přírodním zázemím Prahy.

Botič protéká dvojicí přírodních parků 
Hostivař-Záběhlice a Botič-Milíčov (proti 
směru toku). 

Přírodní park Hostivař–Záběhlice byl ustano-
ven roku 1990 a rozprostírá se mezi Hamer-
ským rybníkem a Hostivařskou přehradou 
na území Prahy 10, Prahy 11, Prahy 15 
a Petrovic. Tok Botiče zde tvoří přirozenou 
osu celého přírodního parku, okolo které se 
rozprostírá zachovalá nivní vegetace. Jeho 
součástí je zvláště chráněné území přírodní 
památka Meandry Botiče.

Přírodní památka Meandry Botiče byla 
vyhlášena roku 1968 a tvoří ji meandrující 
koryto a údolní nivy potoka mezi Hostivař-
skou přehradou a územím historické osady 
Práče v Záběhlicích. Vyskytuje se zde bohatá 
a rozmanitá fauna a flora. Místní vegetace 
je pozůstatkem lužního lesa. Významná je 
olše lepkavá, která historicky lemuje břehy 
potoka, dále vrba křehká a bílá, občas se 
vyskytují javory, jasany a topoly osiky. 
Na jaře zde můžeme spatřit kvetoucí bla-

touch bahenní, sasanky, orsej jarní a další. 
Celé území je důležitou ornitologickou 
lokalitou. Hnízdí zde mnoho druhů ptáků, 
např. žluva hajní, sýček obecný, konipas 
horský, rákosník zpěvný a další. Vyskytuje se 
zde též dvojice chráněných motýlů, otaká-
rek fenyklový a otakárek ovocný. V potoce 
žije několik druhů ryb, např. pstruh obecní 
potoční, okoun říční a chráněný ježdík žlutý. 
Z obojživelníků zde můžeme objevit chráně-
nou kuňku obecnou, ropuchy a kriticky ohro-
ženého skokana skřehotavého. Vyskytuje se 
zde i ještěrka obecná a slepýš křehký.

Přírodní park Botič–Milíčov vznikl roku 1984 
a tvoří jej nivy podél Botiče a Pitkovického 
potoka a komplex Milíčovského lesa a ryb-
níků (Praha 11, Praha 22, Benice, Kolovra-
ty, Křeslice, Petrovice, Újezd u Průhonic). 
Můžeme zde nalézt zachovanou kulturní 
krajinu s historickými centry vesnic a mlýny. 
Nacházejí se zde také další menší zvláště 
chráněná území, přírodní památka Milíčov-
ský les a rybníky a přírodní památka Pitko-
vická stráň.

Přírodní a krajinný rámec na území hlavního města Prahy

01.5 Město a příroda LEGENDA, 1:180 000
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Botič je významným kompozičním motivem 
jihovýchodního segmentu Prahy. Říčka je 
důležitou rekreační osou procházející od pra-
mene v lese Okrouhlíku v Čeněticích po ústí 
na Výtoni, respektive po zatrubněný úsek 
u Ostrčilova náměstí. Horní tok protéká přes 
Čenětice, Olešky, Kocandu, Průhonickou 
oboru a Průhonický park s několika rybníky 
a za Křeslicemi se vlévá do Prahy. Dolní tok 
na území Prahy prochází nejprve přírodním 
parkem Botič–Milíčov a Hostivařskou přehra-
dou. Za přehradou prochází potok úsekem 
přírodní památky Meandry Botiče a dále 
protéká Hostivaří, Záběhlicemi a pokračuje 
do města.

V okolí říčky se nachází řada dalších míst 
jako potenciálních rekreačních (kulturních, 
sportovních či přírodních) cílů. Podél Botiče 
vede cyklotrasa A23, která je napojena 
na síť cyklotras jihovýchodní části Středo-
českého kraje.

Kromě využití cest podél říčky se nabízí 
i množství rekreačních aktivit na samotném 

vodním toku. Pro vodáky bývá potok sjízdný 
mezi Průhonicemi a Petrovicemi při jarním 
tání, úsek od Hostivaře je sjížděn jednou 
ročně při vypouštění vody z přehrady. Toto 
tradiční hromadné splutí se nazývá Rio Boti-
čo a probíhá kolem 20. října. 

Oblíbeným místem pro koupání je Hosti-
vařská přehrada, kde se nachází několik 
upravených pláží. V zimě lze samozřejmě 
vodní plochy využít na bruslení či jiné zimní 
radovánky. 

Potok je též hojně využíván na rybaření, 
v jeho vodách žije mnoho druhů ryb. Pro 
rybaření ve městě se často používá termín 
urban fishing.

Pražský jihovýchodní segment a širší návaznosti v okolí toku Botiče

01.6 Širší vztahy LEGENDA, 1:100 000
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PP Meandry Botiče

PP Údolí Kunratického potoka
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01.7 Řešený úsek Botiče

Pozorovaný a řešený úsek Botiče protéká 
územím Městské části Prahy 10. V systému 
katalogu sledujeme tok Botiče proti proudu, 
směrem z centra ven do krajiny. Počátek se 
nachází pod Peruckou strání, na rozhraní 
Prahy 2 a Prahy 10 v těsném sousedství 
Havlíčkových sadů. Dále potok kopíruje jižní 
hranu již zmiňovaných Havlíčkových sadů 
(Gröbovky) a pokračuje dále centrem Vršovic 
až k drážnímu tělesu v ulici U Seřadiště.

V tomto místě tok opouští území Městské 
části Praha 10 a pokračuje údolím Prahy 4 
okolo zalesněných kopců Kapitolu a Tyršova 
vrchu směrem k Seřaďovacímu nádraží. Před 
tímto železničním útvarem je potok zatrub-
něn a na povrch se dostává v nepřístupném 
areálu michelské teplárny a plynárny. 

Opět na povrchu můžeme Botič spatřit u fre-
kventované komunikace Chodovská, kde se 
navrací na pozemky Prahy 10. Tok zde vede 
příměstskou strukturou okolo obchodních 
domů a po chvíli opět mizí pod zemí v areálu 
odstavného nádraží. Za Jižní spojkou tok zís-

kává přírodní charakter a má původní mělčí 
meandrující koryto. 

Potok protéká dále kolem Hamerského ryb-
níka, kdy je propojen s jeho náhony. V tomto 
úseku se dostáváme do přírodního parku 
Hostivař–Záběhlice. Následuje Záběhlický 
jez a oblast „Trojmezí“, kde Botič definuje její 
severní stranu. 

V místě bývalé osady Práče začíná zvláště 
chráněné území přírodní památka Meand-
ry Botiče. Toto dává tušit, že Botič zde má 
původní, přírodní charakter. Pro nás hlavní 
úsek končí na sklopném jezu Marcela, kde je 
hranice městské části Praha 10, a dále po-
kračuje Hostivaří na území Prahy 15 směrem 
k Hostivařské přehradě. V rámci přesahu ře-
šeného území počítáme s tokem ke Kozinovu 
náměstí.

Proti proudu Botiče územím Městské části Praha 10

LEGENDA, 1:25 000
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Celý vodní tok jako fenomén ovládá širší 
vícevrstvý prostor, kde je různou měrou 
a různým způsobem přítomen. Jeho vztažný 
rámec je prostor vymezený zejména geo-
morfologií terénu a charakterem navazující 
krajiny – od přírodní, kde se geomorfologie 
terénu uplatňuje zcela zásadně, k urbanizo-
vané, kde je vztažný rámec odvislý také od 
navazující městské a příměstské zástavby.

Základem stanovení řešeného území 
na sledovaných úsecích je vymezení po-
točního prostoru. Potoční prostor zahrnuje 
samotné potoční koryto a navazující, obvykle 
nivní prostor, vymezený hranicí rozlivu – tedy 

území při povodních zpravidla zaplavované. 
V místech s vyšší regulací je potoční prostor 
omezen na samotné potoční koryto, případ-
ně rozšířené o navazující břehy, které se na-
cházejí nad hranicí rozlivu, ale k potočnímu 
korytu prostorově i pocitově náleží. 

Na některých úsecích je účelné vymezit 
související prostor, kterým se rozumí území 
na potoční prostor bezprostředně (vizuálně, 
provozně i pocitově) navazující. Zahrnuje 
okolí potočního prostoru, které je pro plno-
hodnotné užívání potočního prostoru nezbyt-
né a s potočním prostorem tvoří souvztažný 
(vzájemně se ovlivňující) celek. V řešeném 

území se obvykle jedná o paralelní (nábřežní) 
ulice či navazující přírodní břehy, části měst-
ských či přírodních parků a dalších pobyto-
vých a přírodních ploch. 

Potoční a související prostor společně tvoří 
hlavní řešené území. 

Potoční prostor je součástí širšího morfolo-
gického útvaru – potočního údolí, které je 
v reliéfu města i krajiny jasně patrné a zahr-
nuje území současné i historické potoční nivy 
(břehů) až k její hraně – k úpatí navazujících 
svahů. Potoční údolí je na území města 
ze značné části zastavěno – ve směru toku 

(k centru města) míra zastavěnosti narůstá. 

Územní (prostorově provozní) kontext potoč-
ního prostoru nazýváme navazující území. 
Zahrnuje na potoční prostor navazující 
městskou strukturu či krajinný prostor ur-
čující územní charakter daného místa – tedy 
charakter prostředí, ve kterém se potoční 
prostor nachází. Ve směru toku postupně 
přecházejí navazující územní přírodní cha-
raktery v příměstské a městské. Rozdíl mezi 
charakterem potočního prostoru a navazují-
cího území vytváří nezřídka určité napětí, 
pro některé úseky toku Botiče příznačné. 

Charakteristika a terminologie

navazující území navazující území

potoční údolí

související prostor

potoční prostor

01.8 Vymezení potočního prostoru LEGENDA, 1:25 000
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Analytická část
Analýza slouží jako podklad pro urbanistickou studii 
a zabývá se především architektonicko-urbanistickými 
hledisky. Zejména se jedná o prostorové uspořádání 
města podél toku Botiče a užívání veřejného prostoru 
v jeho okolí. Pozoruje jejich vzájemné vztahy a další 
kontextuální vazby v území. 
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1. Folimanka – Gröbovka – Bohemians – 
U Seřadiště 

Hlavní kompoziční osu území tvoří Sekani-
nova a Jaromírova, dvojice ulic v úseku pod 
Nuselským mostem, dále Křesomyslova, 
Otakarova a Vršovická. Kompoziční linie 
ulic je zároveň spolu s Bělehradskou hlavní 
dopravní tepnou území s tramvajovou linkou. 
Pro tento úsek je charakteristická městská 
bloková struktura sevřená do poměrně úzké-
ho údolí, na jehož svazích se rozkládají parky 
Folimanka, Lumírovy sady, park Na Fidlovač-
ce, Perucká stráň a Havlíčkovy sady. Dalším 
orientačním znakem jsou výrazné horizontál-
ní dominanty dopravních staveb – Nuselský 
most a náspy železničních tratí. 

Hlavní kostru aktivit v území tvoří kromě 
městských parků zejména místa občanské-
ho vybavení – zejména v segmentu mezi 
Sámovou a Vršovickou ulicí – obchodní dům, 
základní a mateřská škola, tenisová hala 
a zimní stadión a domov seniorů. Druhým 
důležitým centrem vybavenosti je úsek 
Moskevské ulice mezi Vršovickým a Čechovo 
náměstím. Další potenciál doplnění aktivit 
nabízí dnes nezastavěné plochy naproti sta-
diónu Ďolíček a před Gymnáziem Přípotoční. 
Úsek uzavírá viadukt železničního náspu 
U Seřadiště – místo nástupu na budoucí pro-
menádu po nevyužité trati. 

Okolí Botiče je v tomto úseku střídavě tvoře-

no městskou blokovou a solitérní zástavbou, 
školními, sportovními i výrobními (bývalý 
pivovar) areály a městskými parky. 

Páteř hromadné veřejné dopravy tvoří v úze-
mí již zmiňovaná tramvajová trať se zastáv-
kami v ulicích Jaromírova, Křesomyslova, 
Bělehradská, náměstí Bratří Synků, Otakaro-
va a Vršovická, doplněné o několik zastávek 
autobusu (kromě zmiňovaných ulic dále 
v ulici Petrohradská a Ukrajinská). Významný 
uzel veřejné dopravy představuje vlaková 
stanice Praha-Vršovice.

2. U Seřadiště – Tyršův vrch – Bohdalec 

Pro tuto část území kolem toku jsou cha-
rakteristické přechody mezi městskou 
zástavbou a průmyslovými areály. V celém 
prostoru se výrazně uplatňuje morfologie 
terénu, zejména v prostorech mezi Jezerkou, 
Tyršovým vrchem a Bohdalcem. Základní 
kompozici určuje linie ulic Nuselské, U Ply-
nárny a Michelské. Tyto ulice jsou zároveň 
přirozeným centrem aktivit – spolu s naváza-
nými městskými parky a městskou rekreační 
zelení (Jezerka, Tyršův vrch, Bohdalec). 

Ohnisky občanského vybavení jsou zejména 
křížení ulic Nuselské a Botiče (Sokol a zá-
kladní škola) a styk Nuselské, U Plynárny 
a Michelské – jedná se zároveň o lokální 
dopravní uzel, kde se soustředí vybavenost 

lokálního charakteru. Úsek od viaduktu 
železničního náspu U Seřadiště po Nuselskou 
je charakteristický intimitou obytné městské 
zástavby, která zde generuje požadavky na 
rekreaci kolem říčky. Další část mezi Nusel-
skou a Michelskou má ještě intimnější cha-
rakter, ale linie toku je zde regulovaná a celý 
prostor s ohledem na úzké údolí se strmými 
svahy má rekreační potenciál v podobě 
pěšího propojení podél vody. Třetí část mezi 
Michelskou a náspem železničního tělesa je 
úsekem, který je po pravém břehu navázán 
na pobytové prostory mezi bytovými domy, 
na levém břehu se zástavba k Botiči převáž-
ně otáčí zády. 

Páteř hromadné veřejné dopravy tvoří v úze-
mí tramvajová trať se zastávkami v ulicích 
Nuselská, U Plynárny a Chodovská, dopl-
něná o několik zastávek autobusu (kromě 
zmiňovaných ulic dále v ulicích K Podjezdu, 
Michelské, Bohdalecké a Záběhlické). 

Potoční prostor Botiče procházející mezi 
areály železničního depa a teplárny není 
přístupný. 

3. Železniční depo/teplárna – Jižní spojka – 
Hamr – Záběhlický jez

Charakter zástavby a využití území se v této 
části toku dramaticky mění. Určující je vztah 
k vrchu Bohdalec – příkré svahy pokryté 

divokou vegetací, obytná jihovýchodní výseč 
mezi Plynární a Bohdaleckou. Centrem loka-
lity je křižovatka, kde se stýká ulice Bohda-
lecká, U Plynárny, Chodovská a Záběhlická. 
Místo je lokálním dopravním uzlem ve směru 
Vršovice – Spořilov/Chodov a Nusle/Zahradní 
Město. Do tohoto centra jsou situovány i ak-
tivity v podobě hlavní občanské vybavenosti 
(OD Kaufland a Baumax, restaurace). 

Výseč mezi Záběhlickou, Chodovskou a že-
lezničními tratěmi slouží jako deponie zemin. 
Po hraně areálu, kde se dočasně ukládají 
zeminy, je tok přírodní a přístupný. Další 
lokální aktivity – zejména místa občanského 
vybavení, jsou v ulici Záběhlická. Aktivitou 
celoměstského významu lze označit sportov-
ní areál Hamr (mezi Hamerským rybníkem 
a ulicí Záběhlickou) a také samotný Hamer-
ský rybník, který je doplněn dalšími, o něco 
méně významnými aktivitami. 

Důležitým předělem v území je linie mimo-
úrovňové Jižní spojky. Těsně před ní vtéká 
říčka do zatrubněného úseku. Od tohoto 
místa vidíme přirozenější charakter a pozvol-
na se mění i okolní domy. Zástavba přechází 
od městského charakteru Záběhlic přes 
příměstský až k přírodnímu urbanizované-
mu v okolí Hamerského rybníka a golfového 
areálu. Charakteristické je zde též postupné 
obestavování potočního prostoru Botiče, 
který zde přirozeně meandruje (Přírodní 
park Hostivař-Záběhlice). Úsek mezi Jižní 

02.1 Analýza širších vztahů

Rozbor jednotlivých území proti směru toku od Vyšehradu 
k Hostivařskému náměstí (dle kladu listů) v měřítku 1:5000

spojkou a ulicí Na Lávce působí zanedbaným 
dojmem (zadní partie neudržovaných zahrad 
a bytových domů), zároveň je toto místo ve 
stínu linie Jižní spojky. Pravý břeh Botiče je 
nepřístupný, je buď obestavěný, nebo na něj 
navazují soukromé pozemky. 

Levý břeh zabírají tenisová hřiště Sportovní-
ho areálu Hamr, golfu a zaplocené soukromé 
pozemky. Hlavní urbanistickou městskou 
osou je ulice Záběhlická, na kterou navazu-
je ulice Práčská. Zde vedou linky autobusů 
MHD a zároveň se zde soustředí občanská 
vybavenost. Tato osa je také pomyslnou 
zlomovou linií charakteru zástavby – severně 
od ní se nachází městská zástavba (sídliště 
Zahradní Město), jižně pozvolna (od západu 
k východu) navazuje nezastavěný prostor 
Trojmezí. Prostor kolem Záběhlického zámku 
má potenciál být důležitým nástupním 
bodem rekreace. Od Záběhlického zámku se 
pozvolna otevírá prostor Trojmezí – Botič je 
přístupný po obou březích.

Páteř hromadné veřejné dopravy v území 
představují především linky autobusové 
dopravy soustředěné v ulicích U Plynárny, 
Bohdalecká, Chodovská, Záběhlická, V Ko-
rytech, Na Chodovci, U Záběhlického zámku 
a Práčská. Tramvajová trať je vedena pouze 
v západní části úseku – v ulicích U Plynárny, 
Chodovská a při ulici Na Chodovci. 

4. Záběhlický jez – Trojmezí – Kozinovo 
náměstí 

Okolní zástavba zde pozvolna odstupuje dále 
od toku. Trojmezí je dále lemováno hustě 
obydlenými sídlišti Chodov, Spořilov, Za-
hradní město a Hostivař. Pozice mezi těmito 
obytnými celky výrazně zvyšuje atraktivitu 
území celého Trojmezí a požadavky na rekre-
ační využívání. 

Hlavními aktivitami v území je především celá 
rekreační plocha přírodního parku Hostivař–
Záběhlice s navazujícím Trojmezím, kterým 
prochází turistické a cyklistické trasy. Dalšími 
aktivitami jsou především místa občanské-
ho vybavení – od západu k východu Zámek 
Záběhlice, místa lokální vybavenosti v okolí 
ulice Práčské (kromě několika restaurací také 
základní a mateřská škola, domy pro seni-
ory), Zámek Práče, OC Hostivař, občanské 
vybavení při křížení ulic Švehlovy a Pražské 
(zejména sportovní plochy a stavby, školské 
stavby a další) a místa občanského vybavení 
ve staré Hostivaři (školské a církevní stavby, 
Toulcův dvůr a další). 

Botič teče podél severní hranice Trojmezí 
rovnoběžně s Práčskou ulicí, která východně 
ústí na ulici Švehlovu, kde je vedena tramva-
jová linka. Na křížení ulic stojí zmíněné OC 
Park Hostivař, které se v mnoha pohledech 
uplatňuje zadní fasádou do volné krajiny. 
Východní cíp Trojmezí zužující se do Kozi-

nova náměstí má příměstský až venkovský 
charakter. U Kozinova náměstí se nachází 
gymnázium a základní škola, jihozápad-
ně nad ní pak Toulcův dvůr s ekologickým 
centrem. Nedaleko za Kozinovým náměstím 
za soutokem s Košíkovským potokem Botič 
vytéká z Hostivařské přehrady. Páteř veřejné 
hromadné dopravy představují v území ze-
jména tramvajové (v ulici Švehlova) a autobu-
sové (v ulicích Práčská, Topolová, Pražská, 
K Horkám a Doupovská) linky. 
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Analýza širších vztahů
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1

2

3

4

5

A/ úsek Perucká – U Seřadiště

Úsek převážně městského charakteru s ka-
mennou úpravou koryta z roku 1912. Vodní 
tok je od okolního městského prostoru pře-
vážně oddělen, zejména příkrými zpevněný-
mi břehy a různými formami hrazení.

B/ úsek U Seřadiště – Odstavné nádraží 
Praha-Jih

Úsek převážně příměstského charakteru – 
s regulovaným korytem, extenzivně zarůsta-
jícím náletovou zelení, protékající již měst-
skou strukturou z počátku spíše sídlištního, 
postupně kompaktního typu. 

C/ úsek Seřaďovací nádraží (Odstavné 
nádraží Praha-Jih) / Michelská teplárna – 
Chodovská – Jižní spojka

Úsek regulovaný, částečně zatrubněný, z vel-
ké části protékající nepřístupným areálem 
Michelské teplárny (mimo analýzou řešeného 
území). 

D/ úsek Jižní spojka – Hamerský rybník – 
Záběhlický jez 

Úsek stále převážně přírodního charakteru, 
protékající již zastavěným, rekreačně-obyt-
ným územím příměstského charakteru.  Celý 
úsek je součástí Přírodního parku Hostivař-
-Záběhlice.

E/ úsek Záběhlický jez – Práčský rybník – 
jez Marcela – Kozinovo náměstí

Úsek převážně přírodně-krajinného charak-
teru, zahrnující přírodní památku Meandry 
Botiče protékající zejména plochami městské 
a krajinné zeleně, pastvin a luk. Celý úsek je 
součástí Přírodního parku Hostivař-Záběh-
lice.

Analyzovanou část toku lze rozdělit na jednotlivé úseky 
vzhledem k jejich poloze a charakteru

02.2 Charakteristické úseky Botiče na území MČP10 LEGENDA, 1:25 000

hranice
městských částí

stávající stavba
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Důkladná analýza potočního prostoru je 
pro každý dílčí úsek vždy provedena v sadě 
3 mapových výkresů. Každý z výkresů zná-
zorňuje jiné sledované prvky podél vodního 
toku. 

Podkladní jevy jsou výchozím stavem použi-
tým pro všechny mapové listy. 

Sada trojice výkresů dle analyzovaných prin-
cipů a prvků:

A/ Limity

B/ Prostorové jevy

C/ Aktivity, prostupnost, potenciály

Podkladní jevy zahrnují především prvky 
fyzického prostoru stávajícího území jako 
morfologie (vrstevnice), uspořádání území 
(kresba katastru, stávající stavby), prvky 
dopravní infrastruktury traťové, motorové 
i bezmotorové (železniční a tramvajové trati, 
silnice, chodníky, pěšiny, mosty, lávky apod.) 
a prvky technické infrastruktury souvisejí-
cí s regulací toku a jeho fyzickou podobou 
(jezy, zatrubnění, úprava dna, vyústění trub 
do koryta apod.). Zároveň vymezují hra-
nice řešeného území (potoční a související 
prostor).

Sledované limity omezující budoucí rozvoj 
a využití území. Limity zahrnují podstatné 
jevy, které souvisejí s ochranou před povodní 
(povodňové zóny Q100, Q20, Q5) a s páteř-
ními trasami technické infrastruktury (nad-
zemní elektrické vedení včetně ochranného 
pásma apod.).

Podkladní jevy A/ Limity

02.3 Analýza potočního prostoru

Podrobný rozbor jednotlivých úseků proti směru toku od Bělehradské 
ulice k Hostivařskému náměstí (dle kladu listů) v měřítku 1:2000

Kapitola sleduje fyzické jevy, které ovlivňují 
charakter a vnímání prostoru a determinu-
jí jeho užívání. Analýza prostorových jevů 
se věnuje zejména identifikaci charakterů 
potočního prostoru a jeho okolí. Jedná se 
o různé typy prostředí, které se vzájemně 
prolínají a ovlivňují (viz kapitola vymezení 
potočního prostoru). 

Charakter navazujícího území sleduje sou-
visející prostor a navazující území potoč-
ního prostoru ve smyslu charakteru území 
na škále od přírodního/přírodního mírně 
urbanizovaného (zahrnující různé podoby 
hospodářské, rekreační, případně urbanizo-
vané krajiny), přes příměstský urbanizovaný 
(v rozmezí mezi přírodním urbanizovaným 
a městským periferním) a městský (od síd-
lištního po kompaktní město, s vyčleněným 
typem městského parku), po průmyslový 
charakter.

Charakter potočního prostoru sleduje potoč-
ní koryto a potoční břehy od typu krajinného 
(přírodní neregulované koryto s různou mírou 
a charakterem vegetačního porostu – 
od travnatých břehů po břehy hustě zarostlé 
střední i vzrostlou zelení), přes příměstský 
(s různou mírou a podobou regulace koryta 
a zarůstání břehů) po městský (regulované – 
zpravidla opracovanými kameny zpevněné 
či vyzdívané koryto a zpevněné břehy s růz-

B/ Prostorové jevy

Tato analyzovaná skupina zahrnuje jevy, 
které souvisí především s užíváním potočního 
prostoru a jeho okolí – tedy zejména s ak-
tivitami a pohybem v území, prostupností 
(resp. průchodností) a přístupností potočního 
prostoru i samotné hladiny potoka. 

Sledované aktivity a děje v okolí potočního 
prostoru představují potenciální cíle pohy-
bu (ať již celoměstské či lokální) či iniciační 
body, které je možné dále rozvíjet podporou 
stávajících či vytvářením nových příležitostí. 
Jsou buď bodového (místa, stavby, areály) 
či liniového (bezmotorové trasy) charakteru. 
K bodovým aktivitám patří zejména místa 
občanského vybavení (kulturní a církevní 
stavby, obchody, bary, pivnice a restaura-
ce, místa sociální a zdravotní péče, místa 
volnočasových aktivit, stavby pro vzdělávání) 
a rekreační místa a plochy (městské parky 
i přírodní rekreační plochy, místa rybaření). 
Samostatným typem bodové aktivity jsou 
zastávky městské hromadné dopravy, které 
bývají významným výchozím i cílovým bodem 
v území. K liniovým aktivitám patří zejména 
značené cyklistické a turistické trasy. 
 
Pohyb po celém území a zejména v potoč-
ním prostoru či kolem něj je umožněn díky 
prostupnosti území. Z hlediska prostupnos-
ti území sledujeme zejména stávající osy 
prostupu územím (tedy bezmotorové cesty 

uvnitř a podél potočního prostoru a v jeho 
okolí), případně jejich absenci (chybějící osa 
prostupu územím). Dalšími důležitými místy 
z hlediska prostupnosti jsou vstupy do řeše-
ného území (dle významu rozlišujeme hlavní 
a lokální), tedy místa bezmotorového napo-
jení řešeného území na okolí. Samostatným 
sledovaným jevem jsou možnosti přímého 
přístupu k vodní hladině. S otázkou prostup-
nosti území přímo souvisejí plošné bariéry, 
znemožňující průchod či vstup do území. 
Obvykle jsou to ohrazené areály soukromých 
pozemků, výroby, sportovišť či školských 
staveb, ale i městských parků, dopravních 
staveb a dalších. Dle přístupnosti rozlišu-
jeme tyto areály na nepřístupné, omezeně 
přístupné a přístupné.

Samostatnou kapitolou jsou potenciály 
v území – místa, která mají z hlediska dalšího 
rozvoje určitý význam a to buď jako místa 
pro další rozvoj vhodná či dokonce iniciační. 
Představují rozvojový potenciál jak ve smyslu 
rozšíření aktivit v území, tak zhodnocení 
a zkvalitnění fyzického prostředí. Význam-
nější místa s rozvojovým potenciálem rozsáh-
lejší úpravy fyzického prostoru jsou značena 
jako místa s transformačním potenciálem. 
Potenciál lepšího zhodnocení daného místa 
či doplnění příležitostí pro aktivity je značen 
jako místo s lokálním potenciálem.

C/ Aktivity, prostupnost, potenciály

nou mírou degradace). Charaktery potočního 
prostoru včetně charakteru potočního dna 
jsou v analýze zobrazeny formou pro daný 
úsek typických řezů.

Městský charakter potočního prostoru je 
podrobněji členěn dle stupně degradace 
zpevněného potočního koryta od stupně 1 
(mírně degradovaný – mezi kameny prorůstá 
místy tráva) přes stupeň 2 (středně degrado-
vaný – mezi kameny prorůstá tráva a místy 
vzrostlé náletové dřeviny) po stupeň 3 (vy-
soce degradovaný – mezi kameny prorůstají 
vzrostlé náletové stromy, keře, popínavé 
rostliny a tráva). 

Příměstský charakter potočního prostoru je 
podrobněji členěn dle druhu zpevnění koryta 
a míry prorůstání vegetace do několika 
úrovní: stupeň 1 (částečně zpevněné břehy 
– s prorůstající trávou), stupeň 2 (částeč-
ně zpevněné břehy – s prorůstající trávou 
a náletovými dřevinami), stupeň 3 (částečně 
zpevněné břehy s větším podílem vegeta-
ce – prorůstající tráva, vzrostlé a náletové 
dřeviny), stupeň 4 (částečně zpevněné břehy 
s technickými prvky a podílem vegetace 
– prorůstající tráva, vzrostlé a náletové dře-
viny) a stupeň 5 (technicky zpevněné koryto 
s výskytem prorůstající vegetace). 

Krajinný charakter potočního prostoru je 

podrobněji členěn dle druhu vegetace na 
březích koryta na stupeň 1 (travnaté břehy), 
stupeň 2 (travnaté a zarostlé břehy) a po-
slední stupeň 3 (zarostlé břehy se vzrostlými 
a náletovými dřevinami).

Dalšími sledovanými jevy jsou hodnoty, které 
zahrnují především jevy související s přírod-
ním charakterem a funkcí vodního prvku 
v krajině. Mezi sledované přírodní hodnoty 
patří linie ÚSES a Přírodní památka Mean-
dry Botiče. Dále kapitola sleduje hodnoty 
urbanistické, architektonické a památkové, 
včetně hodnotných vztahů v území. Zvláštní 
prostorovou hodnotou jsou identifikované 
výhledy (vizuální kontakt s významnými stav-
bami či pohledově atraktivními prvky území, 
který je umožněn stávající terénně–stavební 
konfigurací v území).

Problémy zahrnují jevy, které území zatě-
žují, znepřehledňují, znepříjemňují či jinak 
negativně ovlivňují. Zabývají se jak oblastmi 
prostupnosti území (bariéry, prostorová 
omezení), tak přívětivosti prostředí (bezpeč-
nost, degradace či znečištění území, vztah 
zástavby k území, hlukové zátěže).

Některé hodnotné či problémové jevy jsou 
plošné – v analýze jsou znázorněny hranicí 
území se společnou charakteristikou (udržo-
vané území, degradované území, apod.).
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7.1

7.2
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2a

2b
3a

3b

4

1

5

6

7b

7a

8

Bělehradská – Perucká 
(km 2,03–2,27)

Perucká – U Vršovického nádraží
(km 2,27–2,726)

U Vršovického nádraží – 
Petrohradská 
(km 2,726–2,918)

Petrohradská – Vršovická
(km 2,918–3,253)

Chodovská – Jižní spojka 
(km 6,366–6,84)

Jižní spojka – Na Lávce
(km 6,84–7,427)

Na Lávce – K Prádelně
(km 7,427–7,78)

Mendíků/Kapitulská – Nuselská 
(km 4,143–4,358) 

Nuselská – Michelská 
(km 4,358–4,822)

Michelská – lávka U Botiče/
Tigridova
(km 4,822–5,154)

Vršovická – U Seřadiště 
(km 3,253–3,617)

U Seřadiště – Mendíků/
Kapitulská 
(km 3,617–4,143)

Lávka U Botiče/Tigridova – 
železnice 
(km 5,154–5,37)

K Prádelně – U Záběhlického 
zámku 
(km 7,78–8,392)

U Záběhlického zámku – lávka 
u zahrádkářské osady 
(km 8,392–8,89)

Lávka u zahrádkářské osady – 
Nad Meandry 
(km 8,89–9,453)

Nad Meandry – brod před jezem 
Marcela 
(km 9,453–10,121)

Brod před jezem Marcela – 
Kozinovo náměstí 
(km 10,121–11,26)

1

5

2a 3a

7a

2b 3b

7b

4

6 8

Klad listů – dílčí analyzované úseky potočního prostoru

hranice
městských částí

klad listů

stávající stavba

označení listu

LEGENDA

2.1

hranice úseku

označení úseku

vodní toky
a plochy

lesní a parkové
plochy

2b

LEGENDA, 1:20 000
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Analýza potočního prostoru

02.3 Legenda

ochranné
pásmo
nadzemní
vedení EL

ÚSES

přírodní park

Q5

Q20

Q100

nepřístupný

s omezenou
přístupností

přístupný

potoční
prostor

stávající
stavba

jez

most
(motorový a
pěší provoz)

lávka
(pěší provoz)

brod

vrstevnice
(po 1 m)

kresba
katastru

související
prostor

tramvajové
koleje osa

železniční
koleje osa

vstupy
do objektů

lávka
(technická
infrastruktura)

zatrubněný
úsek Botiče

portál
zatrubnění

A/ LIMITY

vodní plochy

hranice
městských
částí

tech. stavby
v potočním
prostoru

lokální bariéra

uliční prostor

3.2

3.1
rozhraní
a označení
úseků

kostel
sv. Mikuláše1

2

michelská
plynárna3

hladina potoka4

krajina protějšího
svahu5

vyústění rybníka6

pole7

udržované
území

degradované
území

území
s přístupem
k vodě

území
bez přístupu
k vodě
území
pocitově
nebezpečné

území
pohledově
exponované

intimní území

specifická
vegetace

podmáčené
území

krajinný

území
s výhledem
do okolí

městský

příměstský

alej vzrostlých
stromů1

dětské hřiště2

parkový
charakter cesty3

cesta s vazbou
k vodě4

vzrostlé stromy5

historická
architektura6

neformální
charakter cesty7

polosoukromá
zahrada8

přírodní
atmosféra cesty9

atmosféra
promenády10

specifický
lesní porost11

terasovitý
charakter břehu12

mokřad13

tvarové
nuance toku14

neprostupné
území
ztráta kontaktu
s vodou
nepřehlednost
území

park otáčející se
od vodní hladiny

zúžený průchod

nepřístupnost
vody
rozsáhlá
parkovací plocha

liniová bariéra

nepříjemný
prostor
zchátralý
průmyslový areál

plošná bariéra

zástavba otočená
od ulice

gated community

hluk od dálnice

chybějící přístup

zúžený chodník

hluk
od komunikace
odpad ze
zahrádkář. osady
znemožněný
průhled

strmý svah

lesy

louky

pole

urbanizované
území

sady

sportovní
plochy

zahrady

park

bytová
zástavba

individuální
zástavba
smíšená
zástavba

vesnická
zástavba

bloková
zástavba

rostlá
zástavba

sídlištní
zástavba

smíšená
zástavba

průmyslový

Horky

Charakter
potočního prostoru

stanoviště
bezdomovců

pocit nebezpečí

stanoviště
drogově závislých

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ostrůvek15

20

21

22

23

nelesní
porosty

volnočasové
aktivity

církevní stavby

obchod

restaurace

sociální péče

vzdělání

stávající osa
prostupu
chybějící osa
prostupu

B

tramvajová
zastávka
autobusová
zastávka

přímý přístup
k vodě

kultura

lokální vstup
do  území

hlavní vstup
do území

místo rybolovu

nepřístupný

s omezenou
přístupností

přístupný

parkoviště

odpočinek,
rekreace, parky

pošta

čerpací stanice

významné
objekty

B/ PROSTOROVÉ JEVY
Území rozlivu

Areály

Hodnoty Hodnoty - hranice Problémy

Problémy - hranice

Bodové aktivity

Plošné bariéry - areály

Prostupnost územím

C/ AKTIVITY, PROSTUPNOST, POTENCIÁLY

T

transformační
potenciál místa
lokální
potenciál místa

obnovení
průchodnosti
využití přístupu
k vodě
průchodnost
koryta

klidný vnitroblok

předprostor
promenády
parková úprava,
rekreační potenciál
předprostor
Sokola
cesta po beton.
břehu
návaznost
na sportovní areál
mírná svažitost
břehu
nástup k Hamer-
skému rybníku
pobytové místo
u vody

vznik cesty

obnovení lávky

nástup
na cyklostezku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PotenciályPodkladní jevy

Potok - hranice

Příčná prostupnost

Charakter
navazujícího prostoru
- přírodní

- příměstský

- městský

Značení

domov
pro seniory

Bodové bariéry

celoměstský
význam
místní
významu

místní
cyklotrasa

Liniové aktivity

Plošné aktivity

páteřní
cyklotrasa

Hodnoty - výhledy

Ochranná pásma

POZN.: značení rozlivu
u zatrubněných úseků
pouze modelové
(převzaté z ÚAP)

A  Limity B  Prostorové jevy C  Aktivity, prostupnost, potenciály



2,11 km, městský charakter III - vysoký stupeň degradace 2,33 km, městský charakter II - střední stupeň degradace 2,82 km, městský charakter I - nízký stupeň degradace 3,14 km, městský charakter III - vysoký stupeň degradace

1

(km 2,03–2,27)

Bělehradská –
Perucká

(km 2,27–2,726)

Perucká –
U Vršovického nádraží

(km 2,726–2,918)

U Vršovického nádraží – 
Petrohradská

(km 2,918–3,253)

Petrohradská – 
Vršovická

Potoční prostor je na pravém břehu ohrani-
čen plotem z pletiva, který odděluje městský 
park Havlíčkovy sady. V krátké západní části 
úseku, směrem k ulici Perucká, je potoční 
prostor méně definovaný. Za terénní hranou 
koryta, osázenou vzrostlými dřevinami, volně 
přechází ve veřejný park. Na levém břehu je 
hranice potočního prostoru definována ces-
tou vedoucí podél Botiče. Prostor se mírně 
rozšiřuje u Perucké, kde se před bytovým 
domem nachází dětské hřiště a hrana potoč-
ního prostoru je zde, stejně jako na protějším 
břehu, nezřetelná.

Charakter potočního prostoru je městský, 
koryto je vyskládáno z opracovaných kame-
nů, středně degradované (stupeň 2). Kameny 
občas prorůstají vzrostlé stromy a tráva, 
ve spárách se zachytává spadané listí. Dno 
koryta, stejně jako jeho břehy, je zpevněno 
opracovanými kameny. V západní části kory-
ta je nízký jez. Směrem pod ulici Peruckou je 
potok zatrubněn. 

Vztah potočního prostoru k parku na pravém 
břehu je vzhledem k plotu pouze vizuální. 
Havlíčkovy sady jsou městským parkem vy-
sokého významu pro okolní čtvrtě. Na levém 
břehu vede cesta (od východu k západu nej-
dříve mlatová, následně asfaltová), za kterou 

se nachází tři budovy občanského vybavení. 
Ve směru toku je to domov pro seniory, spor-
tovní komplex a bytový komplex s občanskou 
vybaveností v parteru. Charakter tohoto 
břehu je spíše příměstský. Potoční prostor 
v celém úseku leží v pásmu ÚSES.

Vstupy do území jsou převážně z levého 
břehu mezi budovami od ulice Vršovické, 
kde se nachází i zastávka tramvaje. Průchod 
podél potoka je možný po obou březích. 
Park nabízí místo k rekreaci a příjemnější 
prostředí, nicméně bez přístupu k samot-
nému toku. Cesta na levém břehu umožňuje 
bližší kontakt s potokem. Na západním konci 
Havlíčkových sadů je pěší můstek umožňující 
přejít potok od bytového domu k parku. 

Potenciálem této části toku je zlepšení pří-
stupnosti k vodě na obou březích. Významný 
městský park netěží z blízkosti vodního toku. 
Potenciálem při vstupu do území je špatně 
využitý přístup k vodě, který je možné navá-
zat na nové pobytové místo. Potenciálem je 
také zlepšení formy průchodnosti na levém 
břehu v místě úzké cesty za domovem pro 
seniory a také plotů za sportovní halou. Dále 
také zpřehlednění plochy u dětského hřiště 
před bytovým komplexem.

Potoční prostor je na levém břehu ohraničen 
zdí oddělující soukromé pozemky bytových 
domů. Na pravém břehu je hrana stanovena 
plotem oddělujícím přiléhající komunikaci 
a parkoviště. 

Charakter potočního prostoru je městský, 
vysoce degradovaný (stupeň 3) – opracova-
nými kameny zpevněným korytem prorůstají 
náletové stromy, traviny a především keře, 
které zachytávají další nečistoty. Dno koryta 
je zpevněné litým betonem, již částečně 
degradovaným. Pod dopravním uzlem mezi 
blokem a ulicí Perucká je Botič zatrubněn.

Vztah soukromých pozemků na levém břehu 
k potočnímu prostoru definuje zeď, která je 
odděluje bez průchodů a vizuálních pro-
pojení. Charakter zástavby a navazujícího 
prostoru je městský s lokálně významnou 
Otakarovou ulicí a blízkým lokálním cent-
rem – Náměstím Bratří Synků. Na pravém 
břehu je potoční prostor ohraničen plotem 
a několika parkovacími přístřešky. Tato 
bariéra převážně dovoluje vizuální kontakt 
s potočním prostorem. Navazující zástavba 
je nedokončeným městským blokem, za 

kterým je bariéra valu železnice a benzinová 
pumpa. Potoční prostor v celém úseku leží 
v pásmu ÚSES.

Levý břeh nedovoluje průchodnost podél 
potočního prostoru. Na pravém břehu je 
průchodu zabráněno v místě, kde se potoční 
prostor přibližuje náspu železnice, mimo 
toto místo je průchod možný. Hlavní vstupy 
do území jsou z jihu od ulice Otakarova, kde 
je umístěna i zastávka tramvaje a občanská 
vybavenost v parteru. 

Problémem tohoto úseku je neprůchodnost 
obou břehů a celková degradace potočního 
prostoru. Potenciálně je možné zprůchodnit 
pravý břeh v místě zúžení u náspu železnice.

Potoční prostor na levém břehu ohraničují 
ploty soukromých pozemků mimo střed-
ního úseku za parkovištěm, kde se potoční 
prostor dále rozšiřuje k přilehlým domům. 
Na pravém břehu je hranice vedena podél 
zdi tribuny fotbalového stadionu Bohemians 
Praha 1905. Dále se potoční prostor rozšiřuje 
až k plotu sportovního areálu Sokola a hra-
nici soukromých pozemků sleduje až k ulici 
Petrohradská.

Charakter potočního prostoru je městský, 
vysoce degradovaný (stupeň 3). Koryto zpev-
ňují opracované kameny, kterými prorůstají 
náletové stromy, keře a také popínavé rostli-
ny. Dno koryta je, stejně jako břehy, zpevně-
no opracovanými kameny. Mezi tribunou fot-
balového stadionu a parkovištěm je umístěna 
lávka pro vedení technické infrastruktury.

Vztah potočního prostoru k okolním sou-
kromým pozemkům je definován režimem 
pozemků, které jsou vždy neveřejné. Jedná 
se o rozhraní pomocí plotu nebo zdi v pří-
padě tribuny stadionu na pravém břehu 
a bytových domů na levém břehu. Charakter 
navazujícího prostoru je městský pouze mezi 

ulicí Petrohradská a potokem, kde se nachází 
bytové domy. Ostatní okolí má příměstský 
charakter – velké parkoviště a neupravený 
prostor okolo sportovišť na pravém břehu. 
Potoční prostor v celém úseku leží v pásmu 
ÚSES.

Vzhledem k neprostupnosti území lze přijít 
do kontaktu s Botičem pouze z ulic Vršo-
vická a Petrohradská. Na ulici Vršovická je 
zastávka tramvaje před fotbalovým stadio-
nem desítky metrů od Botiče. V blízkosti se 
nachází celoměstsky významný fotbalový 
stadion Ďolíček, dále sportoviště Sokola Pra-
ha Vršovice. S potočním prostorem sousedí 
pozemek soukromé MŠ. 

Problémem v tomto úseku je nepřístupnost 
potoka a dále rozsáhlá parkovací plocha. 
Ulice Vršovická tvoří bariéru při podélném 
(v tomto úseku ovšem neexistujícím) prů-
chodu kolem potoka. Potenciály úseku jsou 
zprůchodnění potočního prostoru a umístění 
rekreačního místa v místě jeho rozšíření.

Potoční prostor na levém břehu ohraniču-
je terénní zlom, kde příkrý zarostlý břeh 
přechází v prostor městského parku s pěší 
cestou a zábradlím na jeho hraně. Na pravém 
břehu je potoční prostor převážně ohraničen 
betonovou opěrnou zdí tvořící hranici nava-
zujícího vnitrobloku. 

Charakter potočního prostoru je městský 
(stupeň 1), koryto potoka tvoří na obou 
březích kamenná zeď, mírně degradovaná 
s místy prorostlými spárami. Dno koryta 
zpevňují opracované kameny, stejně jako 
jeho koryto. Na pravém břehu je na zdi umís-
těno zábradlí a za ním se nachází komuni-
kace ohraničená betonovou opěrnou zdí. Na 
levém břehu koryto pokračuje nezpevněným 
svahem se vzrostlými stromy a náletovou 
zelení. Potoční prostor v celém úseku leží 
v pásmu ÚSES.

Vztah potočního prostoru k okolí je odliš-
ný na obou březích. Na pravém břehu ho 
odděluje od navazujícího vnitrobloku opěrná 
zeď a živý plot, přístup a vizuální kontakt je 
tedy možný pouze na začátku a konci úseku. 
Cesta nad zdí koryta je účelovou komunikací 
obytného vnitrobloku, v jehož středu stojí 

budova gymnázia a není přístupná veřej-
nosti. Na levém břehu je potoční prostor od 
přilehlé cesty oddělen příkrým úhlem svahu 
a hustou vegetací. Navazující pěší cesta vede 
vnitroblokem, který není z velké části zpev-
něný a parkově upravený. Charakter navazu-
jícího prostoru je městský.

Hlavní vstupy do území jsou z ulic Petrohrad-
ská a U Vršovického nádraží, které zpro-
středkovávají příchod od zastávek tramvaje 
na ulicích Vršovická na levém břehu a Mos-
kevská na pravém. Do vnitrobloku na levém 
břehu je možné vstoupit průchodem z ulice 
Sámova. Úsek lze projít pouze na levém bře-
hu po pěší asfaltové cestě, kterou vede i cyk-
lotrasa a Naučná stezka Vršovice. Na pravém 
břehu brání průchodnosti areál gymnázia 
a také terénní zlom mezi ulicí Petrohradská 
a vnitroblokem. 

Problémy v úseku jsou chybějící průchodnost 
na pravém břehu a dále úkryty bezdomovců 
pod oběma mosty ohraničujícími daný úsek. 
Potenciál skrývá možný průchod v úrovni 
potoka a také využití klidného prostředí 
vnitrobloku na levém břehu pro vhodnou 
aktivitu.
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2

Potoční prostor, který je v tomto úseku 
totožný s korytem potoka, je na obou březích 
ohraničen terénním zlomem koryta a také 
zábradlím oddělujícím potoční prostor od 
okolních pěších komunikací. 

Charakter potočního prostoru je příměstský 
s částečně zpevněnými břehy (stupeň 1). 
V dolní části výšky koryta je potoční prostor 
zpevněný a prorůstá trávou. V horní části je 
nezpevněný a je zde udržovaný nízký travní 
porost a vysázené stromy. Dno koryta zpev-
ňují opracované kameny. 

Vztah potočního prostoru k okolním veřej-
ným cestám je definován zábradlím na hraně 
potočního prostoru. Kontakt s potokem je 
vizuálně velice přímý. Na pravém břehu jsou 
dvě souběžné cesty oddělené stromořadím, 

jedna z nich slouží jako cyklotrasa. Tato 
promenáda má parkový charakter, který 
navazuje na městský charakter přilehlých 
pozemků s gymnáziem a školkou. Na levém 
břehu je cesta sloužící pro pěší a zároveň 
jako cyklotrasa, ta odděluje zelený pás 
stromů od vozovky. Charakter levého břehu 
je městský. Navazují na něj tři obytné bloky. 
Potoční prostor v celém úseku leží v pásmu 
ÚSES.

Hlavní vstup do území je ze severu od ulice 
Vršovická a tramvajové zastávky. Další vstu-
py jsou z ulic Ukrajinská a Přípotoční, které 
jsou propojeny pěší lávkou. Z jihu je možný 
vstup podél Botiče. Průchodnost tohoto 
úseku je možná po obou březích jak pro pěší, 
tak i pro cyklisty. Mimo propojení břehů ulicí 
Vršovická a U Seřadiště je zde příčné propo-

jení břehů pro pěší a cyklisty pomocí lávky 
navazující na ulice Přípotoční a Ukrajinská. 
Na pravém břehu se nachází areály gymná-
zia, základní i mateřské školy a dále sportov-
ní plocha fotbalového hřiště.

Úsek má hodnotu v aleji vzrostlých stromů 
na levém břehu. Potenciálem jsou plochy 
při vstupu do území z jihu, které nabízejí 
možnost vytvořit předprostor navazujících 
promenád. Potenciál pro pobytové místo je 
u nové pěší lávky.

(km 3,253–3,617)

Vršovická – 
U Seřadiště

Potoční prostor, který je v tomto úseku 
totožný s korytem potoka, je na levém břehu 
ohraničen zábradlím umístěným na terénním 
zlomu koryta po celé délce úseku kromě čás-
ti pod železničním mostem, kde je potoční 
prostor ohraničen na obou březích zábradlím 
na kamenné zdi. Zábradlí na terénním zlomu 
koryta ohraničuje potoční prostor také na 
pravém břehu v úseku od ulice U Mendíků 
po lávku na začátku průmyslového areálu. 
Ten ohraničuje potoční prostor svým plotem.

Charakter potočního prostoru je po celé 
délce úseku příměstský (stupeň 1). Koryto je 
celé zpevněné opracovanými kameny, které 
prorůstají trávou a náletovými stromy. Dno 
koryta je, stejně jako jeho břehy, zpevněno 
opracovanými kameny. V úseku jsou dva 
jezy, oba vyskládané z kamenů. První je 

v úrovni ulice Jivenská a druhý je těsně za 
železničním mostem.

Vztah potočního prostoru k levému bře-
hu definuje zábradlí umístěné na terénním 
zlomu koryta. Za ním se nachází cesta pro 
pěší a cyklotrasa po celé délce úseku kromě 
místa pod železničním mostem, kde je prů-
chod zúžen a ze svahovaného břehu se stává 
kolmá kamenná zeď. Od ulice U Mendíků 
k ulici Jivenská vede cesta v aleji stromů. 
Na rovnoběžnou silnici navazuje areál školy 
a obytný blok. Charakter území je zde měst-
ský. 

V další části vede cesta okolo nedokon-
čeného obytného bloku, pozemku školky 
a dětského hřiště. Charakter okolí této části 
je příměstský. Cesta se zužuje okolo zaned-

baného průmyslového areálu u železničního 
mostu. Na pravém břehu je až k lávce před 
průmyslovou halou kontakt s potočním 
prostorem z pěší cesty vizuálně přímý. Na 
průmyslovou halu navazují solitérní bytové 
domy s městským charakterem. Průmyslový 
areál zamezuje průchodu po pravém břehu 
a v této části převládá průmyslový charakter 
území. Potoční prostor v celém úseku leží 
v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou z tramvajové 
zastávky na Nuselské ulici ulicemi Mendíků 
a Adamovská. Další vstup na levém břehu je 
z ulice Jivenská a na pravém břehu u ulice 
Kapitulská. Průchodnost úseku je možná po 
levém břehu po pěší cestě, kde je i značená 
cyklotrasa. Průchod je možný i po pravém 
břehu až po pěší lávku před průmyslovým 

areálem. Občanská vybavenost je v úseku 
zastoupena areálem školky na levém břehu.

Hodnotami v úseku jsou alej stromů na levém 
břehu, která přechází do cesty parkového 
charakteru kolem školky. Zde se nachází 
i dětské hřiště. Hodnotou je také průhled 
Nuselskou ulicí z ulice Jivenská. Prostorový 
potenciál je na pravém břehu v prostoru 
u Průmyslového areálu a také v úpravě pro-
storu před solitérními bytovými domy. Dále 
pak může být prostorový potenciál na levém 
břehu v parkových úpravách kolem areálu 
školky ve spojitosti s vytvořením přístupu 
k vodě u dětského hřiště. Problémem je 
průchodnost okolo průmyslového areálu na 
pravém břehu. Dále zchátralost průmyslové-
ho areálu na levém břehu a s tím související 
nepříjemný průchod okolo.

(km 3,617–4,143)

U Seřadiště – 
Mendíků/Kapitulská
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4,25 km, příměstský charakter II - částečně zpevněné břehy, vzrostlé náletové dřeviny 4,41 km, příměstský charakter II - částečně zpevněné břehy, vzrostlé náletové dřeviny 4,88 km, příměstský charakter III - zarostlé břehy částečně zpevněné, vzrostlé náletové dřeviny 5,15 km, příměstský charakter IV - III - zarostlé břehy částečně zpevněné, vzrostlé a náletové dřeviny, tech. zpevnění

3

(km 4,358–4,822)

Nuselská – 
Michelská

(km 4,143–4,358)

Mendíků/Kapitulská – 
Nuselská

(km 4,822–5,154)

Michelská – 
lávka U Botiče/Tigridova

Potoční prostor je v tomto úseku totož-
ný s korytem potoka. Na obou březích je 
ohraničen zábradlím umístěným na terénním 
zlomu koryta po celé délce úseku.

Charakter potočního prostoru je příměstský 
(stupeň 2). Potoční prostor je v dolní části 
výšky zpevněn opracovanými kameny, které 
prorůstají travním porostem a často také 
náletovými stromy. Zbytek výšky koryta (po-
točního prostoru) je nezpevněný. Koryto je 
celé zpevněné opracovanými kameny, které 
prorůstají trávou a náletovými stromy. Dno 
koryta je, stejně jako jeho břehy, zpevněno 
opracovanými kameny. 

Vztah potočního prostoru k levému bře-
hu definuje zábradlí umístěné na terénním 
zlomu koryta. Za ním se nachází cesta pro 
pěší a cyklisty, po celé délce úseku lemovaná 
alejí stromů. Na rovnoběžnou silnici nava-
zuje areál základní školy. Charakter území 
je zde městský. Na pravém břehu je kontakt 
s potočním prostorem z pěší cesty vizuálně 

přímý. Na cestu navazují obytné bloky a soli-
térní bytové domy s městským charakterem. 
Potoční prostor v celém úseku leží v pásmu 
ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou z tramvajové 
zastávky na Nuselské ulici ulicemi Mendíků 
a Adamovská. Lokální vstup je na pravém 
břehu u ulice Kapitulská. Průchodnost úseku 
je možná po levém břehu po pěší cestě, kde 
je i značená cyklotrasa. Průchod je možný 
po obou březích. Občanská vybavenost je 
zastoupena školou na levém břehu a spor-
tovním areálem Sokola na pravém břehu. 

Hodnotami v úseku je alej stromů na levém 
břehu. Prostorové potenciály jsou na pravém 
břehu v ploše před Sokolem, kde je možné 
vytvořit menší centrum s návazností na Botič.

Potoční prostor je na levém břehu ohrani-
čen zábradlím oddělujícím ulici od betonem 
krytého vedení technické infrastruktury. 
Zábradlí nahrazuje plot soukromého pozem-
ku bytového domu v části před Michelskou 
synagogou. Na pravém břehu je potoční pro-
stor ohraničen ploty soukromých pozemků 
až po ulici Na Kolejním statku. Odtud až po 
ulici Nuselská je hranice umístěna na terén-
ním zlomu koryta se zábradlím ohraničujícím 
břeh.

Charakter potočního prostoru je v části 
mezi ulicí Michelská a pěším mostem u ulice 
Na Kolejním statku příměstský (stupeň 4). 
Koryto je částečně zpevněno opracovanými 
kameny. Spárami prorůstají vyšší traviny 
a často také náletové stromy. V potočním 
prostoru, při horní hraně koryta, probíhá 

vedení technické infrastruktury v betonovém 
kolektoru. V části od pěšího mostu po ulici 
Nuselská je charakter potočního prostoru 
příměstský (stupeň 2). Koryto je částečně 
zpevněno opracovanými kameny a někde 
také betonovými panely. Místy prorůstá 
vzrostlými náletovými dřevinami. Dno koryta 
je zpevněno opracovanými kameny.

Vztah okolí k potočnímu prostoru je de-
finován na levém břehu podélným vede-
ním technické infrastruktury v betonovém 
kolektoru. To leží na hranici koryta uvnitř 
potočního prostoru a slouží jako pěší cesta, 
která je však od okolních komunikací od-
dělena zábradlím nebo, v případě soukro-
mého pozemku, plotem. Charakter okolí je 
u Michelské ulice městský, mění se však po 
odpojení ulice U Michelského mlýna v před-

Potoční prostor je na pravém břehu vymezen 
terénním zlomem koryta od lávky až k mostu 
Sue Ryder. Dále na pravém břehu vymezení 
pokračuje hranicí soukromého pozemku. 
Na levém břehu je potoční prostor ukončen 
ploty soukromých areálů a terénním zlomem, 
mezi mosty dále je hranicí plot soukromých 
pozemků.

Charakter potočního prostoru od lávky 
k mostu Sue Ryder má příměstský charak-
ter (stupeň 4). Koryto je částečně zpevněno 
opracovanými kameny a technickým zpevně-
ním. Často zde prorůstá tráva, keře a ná-
letové dřeviny. Od mostu Sue Ryder k ulici 
Michelská má potoční prostor příměstský 
charakter (stupeň 3). Koryto je částečně 
zpevněné opracovanými kameny, zarostlé 
a prorůstají zde vzrostlé náletové dřeviny. 
Dno koryta je zpevněné degradovanými 
betonovými panely.

Vztah potočního prostoru s okolím je 
převážně definován hranicí se soukromým 
pozemkem. V části prostoru před panelo-
vými domy je hranice potočního prostoru 
totožná s hranicí koryta bez liniové bariéry. 

Charakter okolí je městský až k mostu Sue 
Ryder, odkud stojí zástavba menšího měřítka 
s příměstským charakterem. Potoční prostor 
v celém úseku leží v pásmu ÚSES.

Hlavní vstup do území je ulicí Za Arielem 
od tramvajové a autobusové zastávky. Další 
lokální vstupy jsou ulicí U Botiče na pravém 
břehu a z ulice Tigridova na levém břehu. 
Příčné spojení zajišťuje most Sue Ryder. Prů-
chodnost úseku podél potoka není po celé 
délce možná ani po jednom z břehů. Průchod 
je možný pouze v prostoru kolem panelových 
domů. Ulicemi U Botiče a Za Arielem vede 
cyklotrasa. Občanská vybavenost je v tomto 
úseku zastoupena domovem pro seniory Sue 
Ryder.

Hodnotou v území je polosoukromá zahrada 
domova Sue Ryder. Potenciálem je plocha 
na pravém břehu před novostavbou bytové-
ho domu, kde je možné parkovou úpravou 
zlepšit využívání tohoto místa. Problémem 
v tomto úseku je neprůchodnost po březích 
potoka. Nachází se zde průmyslové areály 
a gated community na levém břehu.

městský, kde se měřítko zástavby obytných 
domů zmenšuje. V městský se mění až za 
Michelskou synagogou. Na pravém břehu je 
charakter okolí městský s výjimkou střední 
části úseku, kde jsou na pozemcích bytových 
domů drobné stavby a přístavby. To dodává 
části příměstský charakter. Potoční prostor 
v celém úseku leží v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou z frekventované 
ulice Michelská od zastávky tramvaje a za-
stávek autobusu a dále z ulice Nuselská opět 
od zastávky tramvaje. Lokální vstupy jsou 
ulicí U Michelského mlýna na obou březích. 
Břehy propojuje pěší most v návaznosti na 
ulici Na Kolejním statku a dále Nuselskou. 
Pěší lávka vede také do soukromého průmy-
slového areálu sousedícím s ulicí Michelská. 
Prostupnost úseku je možná pouze po levém 

břehu. Ulicí U Michelského mlýna vede cyk-
lotrasa. V úseku se nachází objekt Michelské 
synagogy využívaný církví husitskou a dále 
několik restauračních zařízení na ulici Nusel-
ská bez přímého kontaktu s Botičem.

Hodnotami v území jsou vzrostlé stromy 
v ulici U Michelského mlýna a silná vazba 
k vodě ve stejnojmenné ulici na pravém 
břehu. Hodnotou je také historická stavba 
bývalé synagogy. Potenciály jsou cesta po 
betonovém kolektoru a dále také vytvoře-
ní předprostorů v ulici Na Kolejním statku 
a před bytovým domem na levém břehu 
v kontaktu s hranicí potočního prostoru. 
Problémem jsou domy na levém břehu u uli-
ce Nuselská, které jsou vůči ulici a potoku 
uzavřené a znepříjemňují průchod.
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5,35 km, krajinný charakter I - travnaté a zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny

4

(km 5,154–5,37)

Lávka U Botiče/
Tigridova – železnice

Potoční prostor je v tomto úseku vymezen 
převážně svým korytem, na levém břehu 
místy ukončeným ploty soukromých pozem-
ků a areálů. Na pravém břehu u železnice 
je hranice potočního prostoru definována 
krajem pěší cesty. Poté hranici tvoří zeď 
stavby v průmyslovém areálu. V prostoru 
u panelových domů hranici tvoří jen terénní 
zlom potočního koryta. 

Charakter potočního prostoru se v tomto 
úseku často mění. Mezi železnicí a průmys-
lovým areálem na pravém břehu je charakter 
potočního prostoru krajinný (stupeň 1). Břehy 
jsou travnaté a obsahují vzrostlé náletové 
dřeviny. Sousedící část až k lávce před pane-
lovými domy má městský charakter potoč-

ního prostoru (stupeň 2). Koryto je zpevněno 
opracovanými kameny a je částečně degra-
dováno. Prorůstá jím tráva a občasně vzrost-
lé náletové dřeviny. Dno koryta je zpevněné 
degradovanými betonovými panely. Jen část 
dna koryta mezi železnicí a průmyslovým 
areálem na pravém břehu je nezpevněna 
a má přírodní – regulovaný charakter. Smě-
rem pod železnici je potok zatrubněn.

Vztah potočního prostoru s okolím je převáž-
ně definován hranicí se soukromým pozem-
kem. V částech mezi železnicí a průmyslo-
vým areálem na pravém břehu a v prostoru 
před panelovými domy je hranice potočního 
prostoru totožná s hranicí koryta bez liniové 
bariéry. Charakter přilehlého okolí je měst-

ský od železnice k lávce. Nachází se zde 
obytné stavby většího měřítka a průmyslové 
areály v relativně husté struktuře. Potoční 
prostor v celém úseku leží v pásmu ÚSES.

Lokální vstupy jsou ulicemi U Botiče 
a U Hellady na pravém břehu a z ulice 
Tigridova na levém břehu. Příčné spojení 
zajišťuje pěší lávka před panelovými domy. 
Průchodnost úseku podél potoka není po 
celé délce možná ani po jednom z břehů. 
Průchod je možný pouze v prostoru travna-
tých ploch kolem panelových domů. Ulicemi 
U Botiče a Za Arielem vede cyklotrasa. 

Potenciálem jsou plochy na pravém břehu 
u panelových domů, kde je možno parko-

vou úpravou zlepšit využívání tohoto místa. 
Potenciálem je také vytvoření prostupnosti 
podél železnice v návaznosti na nepoužíva-
nou lávku před zatrubněním. Problémem 
v tomto úseku je neprůchodnost po březích 
potoka. Nachází se zde průmyslové areály 
a gated community na levém břehu.
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7,57 km, krajinný charakterII - travnaté a zarostlé břehy6,47 km, příměstský charakter IV - zarostlé břehy částečně zpevněné, vzrostlé a náletové dřeviny, technické zpevnění 6,93 km, příměstský charakter V - technicky zpevněné břehy, může se vyskytovat prorůstající náletová zeleň 7,19 km, krajinný charakter III - zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny 7,35 km, příměstský charakter III - zarostlé břehy částečně zpevněné

5

(km 6,366–6,84)

Chodovská – 
Jižní spojka

(km 6,84–7,427)

Jižní spojka – 
Na Lávce

(km 7,427–7,78)

Na Lávce – 
K Prádelně

Potoční prostor je převážně vymezen vrstev-
nicí zaplavovaného území a zahrnuje koryto 
potoka a část navazujících břehů. Na levém 
břehu náhonu je hranice potočního prostoru 
stanovena zdí bytového domu a plotem sou-
kromého pozemku. Pod mosty Jižní spojky 
a železnice je hranice potočního prostoru 
vedena s hranicí koryta se zábradlím.

Charakter potočního prostoru od úzké ulice 
Na Lávce až ke stavení v meandru potoka 
je příměstský (stupeň 3). Koryto je částeč-
ně zpevněné kameny a zarostlé vzrostlými 
a náletovými dřevinami. Charakter potočního 
prostoru od meandru k bytovým domům 
u Jižní spojky je krajinný (stupeň 3). Je za-
rostlý vzrostlými a náletovými dřevinami. Po-
toční prostor náhonu z Hamerského rybníka 
je příměstský (stupeň 4). Koryto je částečně 

technicky zpevněné, zarostlé vzrostlými 
a náletovými dřevinami. Charakter potočního 
prostoru před bytovými domy, pod mosty 
Jižní spojky a železnice až po zatrubnění je 
příměstský ( stupeň 5). Koryto je technic-
ky zpevněné s občasně prorůstající zelení. 
Dno koryta má převážně přírodní charakter 
kromě technicky zpevněného úseku pod 
mosty a v části náhonu. Před bytovými domy 
je jez technického charakteru. Potok za Jižní 
spojkou a železnicí je zatrubněn.

Vztah potočního prostoru s okolím je na 
pravém břehu omezen přilehlými soukromý-
mi pozemky. Od ulice Na Lávce k meandru je 
charakter okolní krajiny příměstský. Nachází 
se zde několik rodinných domů se zahrada-
mi. Dále až k bytovým domům u Jižní spojky 
je charakter okolní krajiny přírodní. U těchto 

Potoční prostor je vymezen vrstevnicí 
navazující na terénní zlom na levém břehu, 
zahrnuje koryto potoka a část pokračujících 
břehů. 

Charakter potočního prostoru je příměstský 
(stupeň 4). Koryto je částečně zpevněné 
betonovými panely a místy i opracovanými 
kameny. Břehy jsou zarostlé vysokými travi-
nami, keři a náletovými dřevinami. Dno kory-
ta je technicky zpevněné pomocí betonových 
panelů. Pod železnicí vedoucí rovnoběžně 
s Jižní spojkou je potok zatrubněn. Zatrub-
nění je také těsně za mostem Chodovské 
ulice, na území Michelské teplárny.

Vztah potočního prostoru s přilehlým okolím 
je na levém břehu přímý, definovaný terén-
ním zlomem koryta, zarostlým převážně ná-
letovou zelení, za kterým pokračuje nezpev-
něná a nepojednaná plocha průmyslového 
charakteru. Na pravém břehu pozvolný svah 
pokračuje i za hranicí potočního prosto-

ru. V něm je terénní zářez s nezpevněnou 
cestou. Tento prostor má parkový charak-
ter. Nad svahem je hala obchodního domu 
s parkovištěm a komunikacemi městského 
charakteru. Potoční prostor v celém úseku 
leží v pásmu ÚSES.

Hlavní vstup do území je z ulice Chodov-
ská od zastávek tramvaje i autobusu. Úsek 
je průchodný po pravém břehu. Na levém 
břehu brání průchodu průmyslový objekt 
u ulice Chodovská. Občanská vybavenost je 
zastoupena dvěma rozsáhlými obchodními 
objekty na pravém břehu.

Hodnotou je přírodní atmosféra vyšlapané 
cesty na pravém břehu. Dále je zde zajímavý 
průhled na Michelskou teplárnu. Potenciálem 
je možná parková úprava na pravém břehu 
u ulice Chodovská. Problémem je strmý svah 
na pravém břehu a nepřehlednost území 
u ulice Záběhlická.

Potoční prostor je převážně vymezen 
vrstevnicí zaplavovaného území a zahrnuje 
koryto potoka a část navazujících břehů. 
U soukromých pozemků mimo areál Hamr je 
potoční prostor vymezen plotem soukromé-
ho pozemku.

Charakter potočního prostoru od ulice 
K Prádelně po budovu klubu Hamr Záběhlice 
je příměstský (stupeň 2). Koryto je vyskládá-
no z velkých hrubě opracovaných kamenů, 
které místy prorůstají trávou a vzrostlými 
stromy. Ve zbytku úseku má potoční prostor 
krajinný charakter (stupeň 2). Koryto i břehy 
jsou převážně travnaté a občas se objevu-
je vzrostlý strom. Dno koryta má od ulice 
K Prádelně až k druhé lávce v areálu Hamr 
charakter přírodní–regulovaný. Zbytek úseku 
má dno koryta s přírodním charakterem.

Okolí je od potočního prostoru na pravém 
břehu u ulice K Prádelně odděleno živým 
plotem. Na levém břehu jsou plotem oddě-
leny pozemky rodinných domů sousedících 
s ulicí Na Lávce. Ve zbylých částech úseku je 
vztah potočního prostoru s okolím přímý – 
žádná další bariéra na rozhraní není a potok 
je přístupný až k vodě. Navazující krajina 
obou břehů má charakter přírodní–urbanizo-

vaný (sportoviště a sportovní haly). Celý úsek 
leží v přírodním parku Hostivař-Záběhlice 
a zároveň v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou od zastávek 
autobusu na ulici Záběhlická. Konkrétně 
jsou to ulice Na Lávce a K Prádelně a přístup 
je možný také sportovním areálem Hamr. 
Lokální vstupy jsou také od Hamerského 
rybníka. Sportovní areál je přes potok příčně 
propojen dvěma pěšími lávkami. Průchod-
nost úseku po celé délce není podél potoka 
možná. Podél potoka je možné jít od ulice 
K Prádelně po levém břehu areálem Hamr 
a pokračovat za lávkou po břehu pravém. 
Mezi areálem a ulicí Na Lávce na pravém 
břehu je však průchod přerušen zábradlím. 
Okolo přilehlého Hamerského rybníka vede 
cyklotrasa. Občanskou vybaveností v tomto 
úseku je především rozsáhlý sportovní areál 
Hamr-Záběhlice a také bowlingový klub na 
pravém břehu.

Potenciálem je mírná svažitost břehu, tudíž 
snadný přístup k vodě, a vytvoření poby-
tového místa v areálu Hamr. Problémem 
je neprůchodnost území na pravém břehu 
u ulice Na Lávce.

domů je vztah s potočním prostorem defi-
nován zábradlím na hraně koryta a násled-
nou komunikací s vedlejším parkovištěm. 
Charakter okolí je městský na obou březích 
této části.

Na zbytku levého břehu je vztah potočního 
prostoru s okolím přímý bez jakékoli bariéry. 
Charakter krajiny je přírodní až k hraně 
zástavby nebo soukromého pozemku. Areál 
gated community a bytové domy za náhonem 
mají městský charakter. Pozemek s rodinným 
domem za náhonem má příměstský charak-
ter. Celý potoční prostor tohoto úseku leží 
v přírodním parku Hostivař-Záběhlice a záro-
veň v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou z ulice Záběh-
lická od autobusové zastávky u Jižní spojky 

a u zastávky u ulice Na Lávce. Lokální vstup 
je z ulice Podle Náhonu. Průchodnost úseku 
není podle potoku možná. Na pravém břehu 
jsou soukromé pozemky a na levém břehu 
je prostupné území pouze mezi náhonem 
a potokem. Příčná spojení jsou pouze na ulici 
Na Lávce, za mosty Jižní spojky a železnice 
těsně před zatrubněním. 

Potenciálem v území je možná parková 
úprava mezi Botičem a náhonem, vytvoření 
rozsáhlého rekreačního prostoru a možná 
návaznost na sportovní areál Hamr. Problé-
mem v území je hluková zátěž od Jižní spoj-
ky a dále ztráta kontaktu s potokem kvůli 
vysokému neprůhlednému plotu taktéž 
u Jižní spojky. Rizikem je nepříjemný pocit 
mezi potokem a náhonem a úkryt bezdo-
movců na stejném místě.
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8,86 km, příměstský charakter V - technicky zpevněné břehy, může se vyskytovat prorůstající náletová zeleň7,75 km, příměstský charakter II - částečně zpevněné břehy, vzrostlé a náletové dřeviny 8,26 km, příměstský charakter V - technicky zpevněné břehy, může se vyskytovat prorůstající náletová zeleň 8,68 km, krajinný charakter III - zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny

6

(km 7,78–8,392)

K Prádelně – 
U Záběhlického zámku

(km 8,392–8,89)

U Záběhlického zámku – 
lávka u zahrádkář. osady

Potoční prostor je na obou březích od ulice 
U Záběhlického zámku až k místu odpojení 
potoka od Záběhlické ulice vymezen samot-
ným korytem potoka v podobě prudkých zdí. 
Dále je potoční prostor vymezen vrstevnicí 
zaplavovaného území a zahrnuje koryto 
potoka a část navazujících břehů, případně 
bariérou plotů a zídek přilehlých soukromých 
pozemků.

Charakter potočního prostoru v části podél 
Záběhlické ulice je příměstský (stupeň 5). 
Koryto je příkré, technicky zpevněné, místy 
vyskládané z opracovaných kamenů. Pro-
růstá travním porostem a občas keři. V části 
blíže k mostu ulice K Prádelně je charakter 
potočního prostoru příměstský (stupeň 3). 
Břehy jsou zarostlé, koryto částečně zpev-

něné. Vyskytují se zde vzrostlé a náletové 
dřeviny. Dno koryta má v části u Záběhlické 
ulice technický charakter a je provedeno 
z litého betonu. V pokračující části podél 
golfového hřiště a u kostela Narození Panny 
Marie má dno charakter přírodní-regulovaný. 
Místy je zpevněno kameny.

Vztah potočního prostoru s okolím je v části 
podél Záběhlické ulice na pravém břehu 
definován zábradlím na betonové zdi koryta. 
Na zábradlí navazuje chodník, ulice a přilehlá 
zástavba. Na levém břehu jsou na zdi koryta 
ploty soukromých pozemků. Charakter kra-
jiny na obou březích je příměstský. Zástavba 
je roztroušená a menšího měřítka. V po-
kračující části je potoční prostor na levém 
břehu otevřený svému okolí, na pravém je 

ohraničen ploty a zdmi okolních soukromých 
pozemků. Charakter krajiny na pravém bře-
hu je příměstský, opět se zástavbou převážně 
rodinných domů. Na levém břehu je charak-
ter v místě golfiště parkový, dále až k ulici 
K Prádelně je charakter přírodní se stavbou 
kostela Narození Panny Marie. Celý úsek leží 
v přírodním parku Hostivař-Záběhlice a záro-
veň v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou od zastávek 
autobusu na ulicích Záběhlická a U Záběhlic-
kého zámku. Lokální vstupy jsou od Hamer-
ského rybníka a také od sídliště Spořilov. 
Přes potok vedou z ulice Záběhlická tři 
soukromé lávky. Průchodnost úseku podél 
potoka je možná pouze v úseku podél vlnící 
se ulice Záběhlická. Občanská vybavenost 

je zastoupena sportovními plochami golfu 
a také fotbalového a tenisového klubu. V za-
táčce Záběhlické ulice se nachází restaurační 
zařízení.

Historickou hodnotou je stavba původně 
románského kostela Narození Panny Marie. 
Potenciálem je předprostor rybníka na konci 
ulice K Prádelně, který je dnes nedostatečně 
pojednaný. Další potenciál nabízí plocha za 
kostelem, jedná se o klidné místo u potoka 
s možným pobytovým charakterem. Pro-
blémem je nepřístupnost potoka za ulicí 
Záběhlická a zúžený chodník na téže ulici. 
Nevhodné je i technické pojetí koryta v úseku 
podél ulice Záběhlické. Rizikem by mohlo být 
nepříjemné místo, kde ulice K Prádelně ústí 
do Záběhlické ulice.

Charakter potočního prostoru v krátkém 
úseku mezi lávkou a souběhem s ulicí 
Práčská je příměstský (stupeň 2). Koryto je 
částečně zpevněné a prorůstají jím vzrostlé 
a náletové dřeviny. Dno koryta má charakter 
přírodní-regulovaný. Levý břeh má odtud až 
po Záběhlický jez krajinný charakter (stupeň 
3). Koryto je zarostlé a rostou zde vzrostlé 
a náletové dřeviny. Pravý břeh v části podél 
ulice Práčská je příměstského charakteru 
(stupeň 5). Koryto je technicky zpevněné 
a místy prorůstá zelení. Charakter dna kory-
ta je technický. 

Následující asi 60 metrů dlouhá část potoční-
ho prostoru má příměstský charakter (stupeň 
2) s částečně zpevněnými břehy a vzrostlými 
a náletovými dřevinami. Charakter dna je až 

k Záběhlickému jezu přírodní. Poslední část 
až po ulici U Záběhlického zámku má krajin-
ný charakter (stupeň 3). Koryto i břehy jsou 
zarostlé a jsou na nich vzrostlé a náletové 
dřeviny. Samotný záběhlický jez má městský 
charakter (stupeň 2) se středním stupněm 
degradace. Pod jezem je charakter dna kory-
ta technický až do konce úseku v úrovni ulice 
U Záběhlického zámku. Jediným technickým 
prvkem je Záběhlický jez.

Vztah potočního prostoru k okolí na levém 
břehu je přímý, hranice s sebou nenese žád-
nou bariéru. Zahrádkářská osada v mean-
dru Botiče a okolí Záběhlického zámku má 
přírodní charakter. Vztah potočního prostoru 
na pravém břehu s okolím je k ulici Práčská 
přímý bez bariéry. Charakter navazující-

ho prostoru je přírodní a nabízí rozsáhlou 
plochu bez stromů. Podél Práčské ulice je 
potoční prostor oddělen od navazující silnice 
a zástavby městského charakteru zábradlím 
a svodidly. Dále až k ulici U Záběhlického 
zámku je potoční prostor vymezen hranicí 
přilehlých soukromých pozemků. Navazující 
prostor má příměstský charakter s řídkou 
zástavbou řadových a samostatných rodin-
ných domů. Celý úsek leží v přírodním parku 
Hostivař-Záběhlice a zároveň v pásmu ÚSES.

Hlavní vstupy do území jsou od autobusových 
zastávek v ulicích Záběhlická a U Záběhlic-
kého zámku na západě úseku. Lokální vstupy 
do území jsou od zahrádkářské osady a oko-
lo Záběhlického zámku. Průchodnost podél 
potoka je možná pouze po levém břehu.

V úseku je hodnotný výhled na plochu 
potoka u Záběhlického jezu. Hodnotou je 
také cesta okolo Záběhlického zámku s at-
mosférou promenády. Potenciálem je vznik 
pobytových míst s dobrým přístupem k vodě 
u Záběhlického jezu a také v meandru za 
zahrádkářskou kolonií. Problémem je hluk 
z ulice U Záběhlického jezu a také z ulice 
Práčská. Problémem je též odpad ze zahrád-
kářské osady u její západní části.
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8,86 km, příměstský charakter V - technicky zpevněné břehy, může se vyskytovat prorůstající náletová zeleň 9,24 km, krajinný charakter II - travnaté a zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny 9,46 km, příměstský charakter III - zarostlé břehy částečně zpevněné, vzrostlé a náletové dřeviny 10,02 km, krajinný charakter III - zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny

7

(km 8,89–9,453)

Lávka u zahrádkářské 
osady – Nad Meandry 

(km 9,453–10,121)

Nad Meandry – brod 
před jezem Marcela

Potoční prostor je po celé délce úseku vyme-
zen vrstevnicí zaplavovaného území a zahr-
nuje koryto potoka a část navazujících břehů. 

Charakter potočního prostoru je od ulice 
Nad Meandry až k prvnímu jezu po proudu 
potoka příměstský (stupeň 3). Koryto je čás-
tečně zpevněné a zarostlé. Hojně se vyskytují 
vzrostlé a náletové dřeviny. Dno koryta má 
charakter přírodní-regulovaný. Část mezi 
jezem a koncem obytného souboru na pra-
vém břehu má krajinný charakter (stupeň 2). 
Koryto i břehy jsou travnaté a zarostlé, místy 
jsou vzrostlé a náletové dřeviny. 

Další část koryta po pěší lávku k zahrádkář-

ské kolonii má krajinný charakter (stupeň 3). 
Koryto i břehy jsou více zarostlé než v před-
chozí části. Dno obou předcházejících částí 
má přírodní charakter. V úseku je jeden jez 
před obytným souborem na pravém břehu za 
ulicí Nad Meandry.

Vztah potočního prostoru k okolí je přímý, 
hranice s sebou nenese žádnou bariéru. Cha-
rakter navazujícího prostoru na levém břehu 
u pokračování ulice Nad Meandry je přírodní 
s několika staveními vesnického charakteru. 
Ten přechází v přírodní charakter Trojmezí. 
Zahrádkářská osada s domy malého měřítka 
v meandru Botiče má přírodní charakter. 
Charakter navazujícího prostoru je až na pří-

rodní plochu za obytným souborem městský. 
Nachází se zde převážně obytné domy větší-
ho měřítka s městsky pojednaným veřejným 
prostorem. Celý úsek leží v přírodním parku 
Hostivař-Záběhlice a zároveň v pásmu ÚSES.

Hlavní vstup do území je od autobusové 
zastávky na ulici Práčská s přístupem ulicí 
Nad Meandry. Lokální vstupy jsou na pravém 
břehu od obytné čtvrti u ulice Nad Meandry 
a také z domů za ulicí Práčská u mean-
dru. Na levém břehu jsou vstupy do území 
především přes Trojmezí a okolo Záběhlic-
kého zámku. Přes potok vede jedna lávka 
u zahrádkářské kolonie. Průchodnost podél 
potoka je možná na pravém břehu. Na levém 

břehu sousedícím s Trojmezím je průchod 
teoreticky možný, ale fyzicky neexistuje. Za 
ulicí Práčská se nachází škola a školka. Dále 
také domov pro seniory. 

V úseku je hodnotný výhled na krajinu pro-
tějšího svahu na konci ulice Nad Meandry. 
Potenciálem je možnost vzniku nové cesty 
a zprůchodnění levého břehu u Trojmezí. 
Dále vznik pobytových míst s dobrým přístu-
pem k vodě v části mezi obytným souborem 
na pravém břehu a zahrádkářskou osadou 
na břehu levém. Problémem je potenciální 
neprůchodnost soukromého pozemku obyt-
ného souboru na pravém břehu Botiče.

Potoční prostor je vymezen převážně vrstev-
nicí zaplavovaného území a zahrnuje koryto 
potoka a část navazujících břehů. Výjimku 
tvoří na pravém břehu hranice u historických 
areálů Práčského zámku a bývalého pivova-
ru. Vymezení potočního prostoru je v těchto 
případech na oplocené hranici se soukromý-
mi pozemky.

Charakter potočního prostoru je v tomto 
úseku od brodu až do úrovně areálu Práč-
ského zámku krajinný (stupeň 3). Koryto je 
zarostlé a na březích rostou vzrostlé náletové 
dřeviny. Zbývající část má příměstský cha-
rakter (stupeň 3). Koryto je částečně zpev-
něné a zarostlé. Hojně se vyskytují vzrostlé 

a náletové dřeviny. Dno koryta má přírodní 
charakter a na několika místech je regulová-
no pomocí kamenných prvků. 

Vztah potočního prostoru s okolím je kromě 
úseků sousedících se soukromými pozemky 
oddělenými plotem přímý. Navazující prostor 
nevelkého areálu Práčského zámku má 
příměstský-urbanizovaný charakter. Naproti 
na levém břehu je charakter navazujícího 
prostoru s roztroušenými zemědělskými 
a průmyslovými staveními přírodní-urbani-
zovaný. Navazující prostor ve zbytku úseku 
je přírodní. Celý úsek leží v přírodním parku 
Hostivař-Záběhlice, zároveň většinou plochy 
zasahuje do pásma ÚSES a zahrnuje i pří-

rodní památku Meandry Botiče (hodnotné 
břehové porosty).

Hlavní vstup do území je z ulice Nad Meand-
ry od autobusové zastávky na Práčské ulici.  
Další vstupy jsou přes Trojmezí od sídliště 
Na Košíku a od bytové zástavby Nového 
Zahradního města. Průchodnost úseku podél 
Botiče je možná po levém břehu. Pravý břeh 
je přístupný pouze v části před areálem 
Práčského zámku. 

Hodnoty souvisejí s převažujícím přírodním 
charakterem (přírodní památka Meandry 
Botiče). Na mnoha místech je břeh dobře 
přístupný a má terasovitý charakter. Poten-

ciály tohoto úseku se váží na kvalitní přírodní 
prostor kolem potoka. Na několika místech 
by bylo vhodné vytvořit pobytové místo nebo 
parkovou úpravu zpříjemňující rekreační ak-
tivity v území. Potenciálem je obnovení lávky 
u Práčského zámku a zlepšení prostupnosti 
území. Problémem je zúžený průchod na 
levém břehu před ulicí Nad Meandry. Riziky 
jsou úkryty bezdomovců a s tím související 
nepříjemný pocit z místa.
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10,02 km, krajinný charakter III - zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny 10,75 km, krajinný charakter III - zarostlé břehy, vzrostlé a náletové dřeviny 11,07 km, příměstský charakter II - částečně zpevněné břehy, vzrostlé a náletové dřeviny10,42 km, příměstský charakter II - částečně zpevněné břehy, vzrostlé a náletové dřeviny

8

(km 10,121–11,26)

Brod před jezem Marcela 
– Kozinovo náměstí

Potoční prostor je vymezen převážně vrstev-
nicí zaplavovaného území a zahrnuje koryto 
potoka a část navazujících břehů. Výjimku 
tvoří hranice na levém břehu u Základní 
školy a Křesťanského gymnázia na Kozinově 
náměstí, kde je potoční prostor vymezen 
oplocením soukromého pozemku.

Charakter potočního prostoru je v části od 
Kozinova náměstí do úrovně budovy školy 
příměstský (stupeň 2). Koryto je částeč-
ně zpevněné a společně s břehy porostlé 
vzrostlými a náletovými dřevinami. V části 
podél fotbalového hřiště na pravém břehu je 
charakter potočního prostoru krajinný (stu-
peň 2). Koryto i břehy jsou zarostlé vzrost-
lými a náletovými dřevinami. V následující 
části, kde se potoční prostor rozšiřuje, je 
jeho charakter krajinný (stupeň 3). Břehy jsou 
hustěji zarostlé a v rozšíření na levém břehu 
je mokřad. Úsek asi padesáti metrů před 

jezem Marcela má krajinný charakter (stupeň 
2) s travnatým a zarostlým korytem a břehy 
porostlými vzrostlými náletovými dřevinami. 
Krátký úsek pod jezem Marcela má příměst-
ský charakter (stupeň 2), koryto je částečně 
zpevněné a porostlé vzrostlými a náletovými 
dřevinami. V další části až k brodu má po-
toční prostor krajinný charakter (stupeň 3). 
Koryto je zarostlé a na březích rostou vzrost-
lé náletové dřeviny. V úseku je technický 
prvek jezu Marcela a také brod ohraničující 
tento úsek. Dno koryta má přírodní charakter 
a na několika místech je regulováno pomocí 
kamenných prvků.

Vztah potočního prostoru s okolím je kromě 
úseků sousedících se soukromými pozem-
ky oddělenými plotem přímý. Areály školy 
a sportovního klubu u Kozinova náměstí 
navazující na potoční prostor mají charakter 
přírodní-urbanizovaný. Navazující prostor 

ve zbytku úseku je přírodní. Celý úsek leží 
v přírodním parku Hostivař-Záběhlice, 
zároveň většinou plochy zasahuje do pásma 
ÚSES a zahrnuje i přírodní památku Meandry 
Botiče.

Hlavní vstup do území je z malého Kozinova 
náměstí, které je na jedné straně navázáno 
na zastávku autobusu a tramvaje na uli-
ci Švehlova a z druhé strany na zastávku 
autobusu u Toulcova dvora. Další vstupy 
jsou přes Trojmezí od sídliště Na Košíku, od 
bytové zástavby Nového Zahradního města 
a obchodního centra Vivo Hostivař. Prů-
chodnost úseku podél Botiče je možná po 
levém břehu. Pravý břeh je přístupný pouze 
ve střední, přírodní části. V úseku se nachází 
gymnázium a základní škola u Kozinova ná-
městí, sportovní plochy na protějším břehu. 
V širším okruhu je i obchodní centrum Vivo 
Hostivař.

Hodnoty souvisí s převažujícím přírodním 
charakterem (přírodní památka Meandry 
Botiče). Na mnoha místech je břeh dobře 
přístupný a má terasovitý charakter. Hodno-
tou je i mokřad v potočním prostoru. Dalším 
hodnotným prvkem je ostrůvek v úrovni školy 
při vstupu z Kozinova náměstí. Rybářská 
místa dodávají úseku charakter a další náplň. 
Potenciály tohoto úseku se váží na kvalitní 
přírodní prostor kolem potoka. Na několika 
místech by bylo vhodné vytvořit pobytové 
místo nebo parkovou úpravu zpříjemňující 
rekreační aktivity v území. Potenciálem je 
také zlepšení povrchu některých cest. Pro-
blémem je zúžený průchod kolem mokřad. 
Riziky jsou úkryty bezdomovců a drogově 
závislých a s tím související nepříjemný pocit 
z místa.
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Městský charakter – cesty

Cesty, promenády, pěšinky podél vodních 
toků jsou součástí měst všech velikostí. 
Jejich funkce, charakter, velikost, použité 
materiály atd. mohou být velmi rozmanité.

Příklady znázorňují atmosféru jednotlivých 
prostředí, které lze dosáhnout různými 
způsoby. Toto platí obecně pro všechny 
reference.

Park Na Špici, Pardubice - M1 Architekti

02.4 Reference

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - AP ATELIER, Josef 
Pleskot

Nábřeží Maxipsa Fíka, Ohře, Kadaň - Š. Špoula, 
M. Fišer, P. Lešek, P. Uhlík, V. Branda

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - Cuboid architekti 
(soutěžní návrh)

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - AP ATELIER, Josef 
Pleskot

Nábřeží řeky Svratky, Brno - Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
(soutěžní návrh)

Nábřeží v Lublani, Slovinsko

Nábřeží potoka Cheonggyecheon, Soul, Korejská repub-
lika

Nábřeží potoka Cheonggyecheon, Soul, 
Korejská republika

Tanghe River Park, Čína

Minghu Wetland Park, Shuicheng River, Čína

Nábřeží Hornsberg, Stockholm, Švédsko
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Pobytová místa jsou atraktivním prvkem 
oživení nábřeží. Lidé si zde za zvuku zurčení 
tekoucí vody mohou odpočinout s výhledem 
na vodní hladinu. Nebo naopak tato místa 
poskytují možnost různých aktivit a sdužová-
ní se. Jmenovat můžeme například zahradní 
restaurace, dětská hřiště, herní nebo cvičeb-
ní prvky atd.

Městský charakter – místa

Nábřeží Maxipsa Fíka u řeky Ohře, Kadaň - Štěpán 
Špoula, Michal Fišer, Petr Lešek, Petr Uhlík, Vít Branda

Přístup k vodní hladině, Ljubljana, Slovinsko

Park Na Špici, Pardubice - M1 Architekti

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - Martin Rusina, Martin 
Frei (soutěžní návrh)

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - AP ATELIER, Josef 
Pleskot

Nábřeží řeky Loučné, Litomyšl - AP ATELIER, Josef 
Pleskot

Promenáda s restauracemi, Ljubljana, Slovinsko

Pobytové místo u vody

Odpočinková místa, The Chicago Riverwalk, 

Greenwood Pond, USA Vocklabruck, Rakousko

Nábřeží řeky Svratky, Brno - Prof. Ing. arch. Ivan Ruller 
(soutěžní návrh)

Terasa nad řekou, Ljubljana, Slovinsko
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Revitalizace potoka, Bad Staffelstein, Německo

Přechod přes říčku, 
Nantes, Francie

Přechod přes umělý kanálVodní toky se vyznačují přírodním upra-
veným korytem, stejně tak okolní plochy 
a cesty. Břehy jsou převážně travnaté, s níz-
kými dřevinami nebo zpevněné přírodními 
materiály. Lokální intervence, např. přechody 
přes vodní plochu, mohou toto ctít nebo být 
v kontrastu. Pro obyvatele města představují 
tyto lokality možnost rekreace a sportovních 
aktivit v blízkosti bydliště, na krátký časový 
úsek.

Jelení příkop, Pražský hrad, Praha

Příměstský charakter – cesty a místa

Jelení příkop, Pražský 
hrad, Praha

Naučná stezka lesem

Promenáda podél řeky, Prešov, Slovensko

Úprava koryta Rokytky, Praha

The Floating Gardens, Yonging River Park, Čína

Obnova městečka Rubena, Španělsko

Rybaření na řece

Garden on Turtle Creek, 
Dallas, USA

Mackenzie Falls, Grampians National Park, Austrálie

Rybářské posedy, Nabas Lake, Lotyšsko

Park Termas de Puritama, 
German Del Sol, Chile
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Přírodní charakter – cesty a místa

Potoční prostor i vlastní toky mohou mít 
v blízkosti měst zcela přírodní charakter. 
Břehy jsou zarostlé původní zelení, trávou, 
travinami nebo keřovitými stromky. V dnešní 
době se potokům v rámci revitalizací navrací 
jejich původní měkká meandrující stopa 
v krajině. Úpravy a nové zásahy podél koryt 
a v navazujících prostorech většinou ctí tyto 
přírodní principy. Lidé tyto oblasti též využí-
vají především k rekreaci a sportování. Jedná 
se ale již o aktivity na delší časový úsek.

Cultuurpark Westergasfabriek, Amsterdam, Holandsko

Cesta v lese, Tallin, Estonsko

Park Parkorman, Istanbul, Turecko

Park Holzweg im Moor, Německo

Dřevěná cesta Dřevěná cesta zakřivená

Paces Valley Stream, Atlanta, USA

Úpravy podél toku Rokytky, Praha

Holubí potok, Raspenava

Říčka Rokytka, Praha

Revitalizace koryta Košíkovského potoka, Praha

Revitalizace suchého poldru Čihadla, Praha

Revitalizace Hostavického potoka, Praha
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03 Návrhová část
Ideová urbanistická studie navrhuje vizi rozvoje 
koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem 
na obnovu přirozeného vztahu města a toku. 
Rozvíjí užívání veřejného prostoru a navrhuje 
ideální lineární prostupnost podél toku.
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03.1 Systematika návrhové části

Výchozím měřítkem návrhu je podkladní 
mapa 1:2000 (v soutisku katastrální, výško-
pisné a ortofotografické), která postihuje celé 
řešené území. Území je rozděleno 
na 8 částí / mapových kladů, označených 
v levém horním rohu čísly 1–8. 

Hlavním cílem návrhu je doplnění a rozvoj 
stávající prostupnosti v okolí Botiče, zejmé-
na zajištění kontinuální průchodnosti podél 
potočního koryta.

Návrhovou částí studie uzavírá referenční 
katalog jednotlivých navrhovaných aktivit 
a prvků rozdělených dle typu a charakteru. 
Všechny architektonické prvky a některé 
aktivity zobrazené v návrhové mapě 1:2000 
jsou označeny kódem, který se váže na pří-
slušné referenční zobrazení katalogu. 

Každý kód je ve tvaru <písmenné označení 
typu prvku><pořadové číslo><případně 
varianta a-c>_<písmenné označení charak-
teru, kdy A značí městský, B předměstský 
a C krajinný>. 

Některé části návrhu jsou dále rozpracovány 
formou detailně řešených míst v měřítku 
1:750 nebo 1:1000. Jedná se o místa s lo-
kálním či transformačním potenciálem – tedy 
místa, která se nacházejí na významných 
křižovatkách liniových aktivit, mají velkorysé 
prostorové možnosti, potenciál nabídnout 
určitou atraktivitu a v současné době jsou 
v nevyhovujícím stavu. Detailně řešená místa 
jsou vyznačena v návrhové mapě 1:2000 čer-
nou čárkovanou kružnicí a označena římskou 
číslicí I - X. 

Návrh je prezentován na situaci s mapovým 
ortofotografickým podkladem, doplňkových 
schématech a srovnávacích perspektivách 
v ruční kresbě „před“ a „po“.

Návrh 1:2000 Návrh detailně řešených míst Katalog

Celé řešené území podél toku Botiče je v ná-
vrhové části zpracováno v měřítku 1:2000. 
Dále je vytipováno 10 míst, která jsou řešena 
podrobněji v měřítku 1:1000 nebo 1:750. 
Návrhové části doplňuje katalog, kde jsou 
prezentovány navrhované prvky formou 
referenčních fotografií.
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03.2 Návrh 2000

Navrhované zásahy po jednotlivých úsecích potočního prostoru 
(proti směru toku) v měřítku 1:2000

Sledovaným jevem je stávající základní cestní 
síť bezmotorových tras (umožňující liniové 
děje a aktivity), vázaná na hlavní (doprav-
ní, obslužné a rekreační) bodové aktivity 
v území. 

Stávající liniové aktivity (cestní síť bezmo-
torových tras) jsou značeny silnými plnými 
čárami, barevně odlišenými dle charakteru 
a účelu na chodníky (vínově červené), pěší 
cesty (oranžové) a cyklistické trasy (fialové). 
Dle důležitosti z hlediska řešeného úkolu 
(tedy rozvoje koryta botiče a jeho blízkého 
okolí) jsou bezmotorové trasy dále rozlišeny 
na hlavní a vedlejší. 

Hlavní trasy zajišťují hlavní (potočnímu 
prostoru nejbližší) průchodnost podél Botiče 
a jsou značeny silnějšími čárami tmavších 
odstínů. Vedlejší trasy zajišťují příčnou 
návaznost do okolí a doplňkovou (obvykle 
vzdálenější či jinak méně atraktivní) podél-
nou průchodnost a jsou značeny tenčími 
čárami světlejších odstínů. 

Tečkovanými čárami jsou dále značeny stá-
vající liniové aktivity představující turistické 
trasy, naučné stezky (fialová barva) a žádoucí 
propojení navrhovaná Generelem veřejných 
prostranství Prahy 10 (žlutá barva). 

Sledované liniové aktivity jsou v území umož-
něny stávající bezmotorovou prostupností, 
která je zdůrazňována značkami (šipkami) 

hlavních a vedlejších vstupů do řešeného 
území. Naopak rozsáhlejší nepřístupné či 
omezeně přístupné areály, které prostupnost 
území snižují, jsou značeny tenkými fialovými 
tečkovanými čárami.  

Důležité stávající bodové aktivity jsou v ná-
vrhovém měřítku 1:2000 značeny černými 
piktogramy. 

Hlavním cílem návrhu je doplnění a rozvoj 
stávající prostupnosti v okolí Botiče, zejmé-
na zajištění kontinuální průchodnosti podél 
potočního koryta. Záměrem je maximální 
přiblížení bezmotorových tras potočnímu 
prostoru, pokud to je možné. Z hlediska cha-
rakteru a účelu jsou navržené bezmotorové 
trasy (liniové aktivity) rozlišeny stejně jako 
stávající: na chodníky (silnou čárkovanou 
vínově červenou čárou), pěší cesty (silnou 
čárkovanou oranžovou čárou) a cyklotrasy 
(silnou čárkovanou fialovou čárou). V místech 
s dostatečnou šířkou budou pěší (chodníky, 
cesty) a cyklistické trasy řešeny jako odděle-
né, v ostatních případech jako sdružené. Pro-
storové a materiálové parametry navržených 
tras ukazuje následující schéma. 

Prostorové a materiálové parametry 
navržených bezmotorových tras
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Tam, kde navrženým či stávajícím bezmo-
torovým trasám brání v průchodu lokální 
bariéra, navrhujeme její odstranění (žlu-
tošedá čtverečkovaná čára). Podobně jsou 
ke zprůchodnění navrženy (tam, kde je to 
účelné) některé části v současnosti nepří-
stupných či omezeně přístupných areálů 
(značeno fialově šrafovanou výplní). V někte-
rých místech řešeného území jsou navržena 
nová (obvykle příčná) napojení na cestní síť 
okolního území. Tam, kde takto navržené 
trasy pokračují mimo hranice zobrazova-
ného území, je pokračování navržené trasy 
vyznačeno oranžovou šipkou „navazující pěší 
propojení“. 

Bezmotorové trasy (liniové aktivity) vyžadují 
na mnoha místech umístění architektonic-
kých prvků, které umožní navrhovaný směr 
nebo způsob pohybu (rampa či schody ve-
doucí na cestu v potočním korytě, lávka přes 
potok), případně tyto liniové aktivity dopro-
vázejí (stromořadí). Navržené architektonické 
prvky jsou značeny tvar zjednodušujícími 
schematickými značkami. 

Dalším cílem návrhu je zatraktivnění ře-
šeného území (potočního prostoru a jeho 
blízkého okolí) formou kultivace či dopl-
nění bodových aktivit, vázaných na aktivity 
liniové. Studie předpokládá synergický efekt 
vytvářející atraktivní bezmotorovou, ze všech 
stran přístupnou potoční trasu s navázanými 
aktivními body – centry, nabízejícími (aktivní) 

odpočinek, občerstvení, sportovní i kulturní 
vyžití a zábavu. Cesta podél potoka se stává 
jak tepnou přivádějící „klienty“ (obyvatele, 
návštěvníky) k zájmovým místům (bodovým 
aktivitám), tak i samotným cílem – atraktivní 
potoční stezkou uprostřed města umožňující 
aktivní liniový pohyb i občasná zastavení.

Návrhově jsou v řešeném území umístěny 
bodové aktivity, které pro daný lokálně 
prostorový kontext považujeme za vhodné 
a obohacující. Značeny jsou cihlově červe-
nými piktogramy a předpokládá se jejich 
podrobnější architektonický návrh v dalších 
projektových stupních. 

Převážně na aktivity liniové dále vážeme 
(navrhujeme) architektonické prvky bodo-
vých aktivit – tedy architektonické prvky, 
které jsou aktivitou/atraktivitou samy o sobě. 
Jsou to obvykle prvky nabízející různé formy 
odpočinku individuálního či skupinového 
(lavičky, sedací bodové schody, pobytové 
terasy), ale také odpočinek s lokální atrakcí 
ve formě přístupu k vodě, vyhlídky či dalších 
specifických činností (pobytové schody, vy-
hlídkové plošiny, vyhlídkové lavičky na břehu 
i v korytě, mola, sauny, půjčovny loděk). 
Značeny jsou opět tvar zjednodušujícími 
cihlově červenými schematickými značkami. 
Stávající prvky v území, které jsou z hlediska 
návrhu nevhodně umístěny, doporučujeme 
odstranit (značeno žlutým křížkem).

Architektonická forma jednotlivých aktivit 
a prvků je mimo jiné odvislá od lokálního 
charakteru potočního prostoru, ve kterém 
jsou umístěny. Návrhový charakter (městský, 
předměstský a krajinný) potočního prostoru 
je vždy značen v dolní části mapového kladu. 
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Perucká – U Vršovického nádraží
(km 2,27–2,726)

U Vršovického nádraží – 
Petrohradská 
(km 2,726–2,918)

Petrohradská – Vršovická
(km 2,918–3,253)

Chodovská – Jižní spojka 
(km 6,366–6,84)

Jižní spojka – Na Lávce
(km 6,84–7,427)

Na Lávce – K Prádelně
(km 7,427–7,78)

Mendíků/Kapitulská – Nuselská 
(km 4,143–4,358) 

Nuselská – Michelská 
(km 4,358–4,822)

Michelská – lávka U Botiče/
Tigridova
(km 4,822–5,154)

Vršovická – U Seřadiště 
(km 3,253–3,617)

U Seřadiště – Mendíků/
Kapitulská 
(km 3,617–4,143)

Lávka U Botiče/Tigridova – 
železnice 
(km 5,154–5,37)

K Prádelně – U Záběhlického 
zámku 
(km 7,78–8,392)

U Záběhlického zámku – lávka 
u zahrádkářské osady 
(km 8,392–8,89)

Lávka u zahrádkářské osady – 
Nad Meandry 
(km 8,89–9,453)

Nad Meandry – brod před jezem 
Marcela 
(km 9,453–10,121)

Brod před jezem Marcela – 
Kozinovo náměstí 
(km 10,121–11,26)
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Zájmové území začíná ulicí Peruckou, 
za kterou se nachází první detailně řeše-
né místo „Okruh v Perucké“ pod Peruckou 
strání. Dále se na severním břehu rozkládají 
ohraničené Havlíčkovy sady a na protějším 
jižním břehu jsou tři objemné solitérní stavby 
občanské vybavenosti. Před domovem se-
niorů se nachází další detailně řešené místo 
„Dvě cesty pod Gröbovkou“. Úsek pokračuje 
blokem mezi ulicemi U Vršovického nádraží 
a Petrohradská, kde jsou navrženy dílčí prvky 
a aktivity. Tento úsek končí třetím detailně 
řešeným místem „Park u Ďolíčku“ mezi ulice-
mi Petrohradská a Vršovická.

Průchodnost podél potoka je v návrhu zajiš-
těna po celé délce úseku. Nově je navržena 
pěší cesta na levém břehu z ulice Perucká, 
která se napojuje na stávající cestu u prv-
ního objektu. Při jejím ústí do Perucké ulice 
je navržena k odstranění bariéra oplocení. 
U vjezdu do garáží polyfunkčního bytové-
ho domu může být doplněna nová lávka na 
stávajících patkách. 

Důležitým zásahem je odstranění bariéry 
brány za sportovní halou. Odtud také ústí 
rampa do nové cesty v korytě, která pro-
chází zbytkem celého úseku. U této cesty je 
třeba nalézt bezpečné opatření proti rychle 
vzrůstající hladině při bleskových povodních. 
Alternativou je vykonzolovaná cesta nad 
korytem provedená v místech klíčových pro 
průchodnost – zejména okolo vily Jitřenka. 

Zábradlí na vykonzolované části bude de-
montovatelné pro občasné čištění koryta. 

Nová cesta pro pěší je vedena také v části 
mezi ulicí Petrohradská a ulicí Vršovická. 
Nejprve vede po pravém břehu, za nově na-
vrženou lávkou na levém břehu se sdružuje 
s cyklotrasou a ústí do architektonicky poja-
tého předprostoru u nového objektu či bloku. 
Zde jsou též navrženy nové příčné vazby na 
Vršovické náměstí a do ulice Sportovní. Ge-
nerelem veřejných prostranství navrhovaná 
trasa se zdá být nerealizovatelná, a proto je 
navrženo propojení alternativní. 

Úsek začíná místem „Okruh v Perucké“, které 
je zároveň nástupním bodem na promená-
du podél Botiče. Zde je hlavním iniciačním 
prvkem jednoduchý box – obslužný modulo-
vý kontejner s občerstvením a toaletami, 
který doplňuje stávající platformu přes Botič 
a dává jí nové využití. Návrh dotváří pobyto-
vá schodiště v části koryta, cvičební a herní 
prvky pro obyvatele všech věkových kategorií 
i místa pro posezení či grilování. Zpřístupněn 
je nově i levý břeh s polyfunkční sportovní 
plochou a dětským hřištěm. Před domovem 
seniorů na levém břehu jsou mimo rampy 
navrženy dvě terasy, liniový prvek zídky 
s posezením a bodové schodiště na stezku 
v korytě. Na pravém břehu jsou navrženy 
dvoje schody k potoku, z toho jedny pobyto-
vé, umístěné na ose Dolní Landhausky. 

V bloku mezi ulicemi U Vršovického nádraží 
a Petrohradskou je ve vnitrobloku na levém 
břehu doporučena jeho revitalizace, zatrak-
tivnění pro odpočinek a relaxaci obyvatel. Je 
zde také umístěno několik laviček a přístupů 
k vodě. Terasa většího rozsahu je umístěna 
na pravém břehu před gymnáziem. 

V místě městského „Parku u Ďolíčku“ je 
mimo velké parkové plochy se stromořadími 
a alejí umístěno několik aktivit a prvků. Hle-
diště s promítací plochou (letní kino), hrací 
prvek v podobě transbordéru, velké poby-
tové schodiště v návaznosti na zpevněný 
předprostor nového bloku, menší pobytová 
schodiště, dětské hřiště na levém břehu 
a cvičební prvky. V ulici Vršovická je zvýšen 
povrch komunikace a tím je zajištěno zklid-
nění dopravy pro pohodlnější překonání této 
bariéry pro pěší a cyklisty. Jedná se o úsek 
nad tokem Botiče a před novým blokem. 
Všechny navržené prvky v tomto úseku jsou 
městského charakteru.

Úsek číslo 1

Perucká – U Vršovického nádraží – 
Petrohradská – Vršovická

3,52 km

3,52 km

Úsek číslo 2a, 2b

Oblast začíná za ulicí Vršovickou rovným 
úsekem promenády až k viaduktu. Na levém 
břehu se nachází obytná bloková struktura 
a na pravém břehu je umístěna veřejná vyba-
venost v podobě gymnázia, školky a pláno-
vaného domova seniorů. Tato část včetně 
prostoru pod viaduktem je součástí detailně 
řešených míst „Promenáda k Botiči“ 
a „Vršovická brána U Seřadiště“. Za železnič-
ním mostem vede cesta po levém břehu ko-
lem školky a následně k bloku mezi ulicemi 
Jivenskou a Mendíků, kde tento úsek končí. 
Na pravém břehu se nachází rozsáhlý průmy-
slový areál a za ním začíná obytná struktura 
v podobě nových bytových domů.

Průchodnost v první části k viaduktu zajiš-
ťuje sdružená cesta pro pěší a cyklisty na le-
vém břehu. V úrovni potoka pokračuje cesta 
v korytě z prvního úseku, která je zakončena 
rampou v blízkosti ulice Petrohradská. Ram-
pa zajišťuje pohodlný přístup nebo výstup 
z koryta. Na pravém břehu je v první polovi-
ně této části chodník oddělen od cyklotrasy. 
Ve druhé (jižní) části jsou tyto cesty sdruže-
ny. Oba břehy jsou spojeny stávající lávkou 
v návaznosti na ulice Přípotoční a Ukrajinská. 
V místě před viaduktem je počítáno s připo-
jením Drážní promenády. Za viaduktem je 
průchodnost podél potoka možná po levém 
břehu v podobě sdružené pěší cesty s cyklo-
trasou. Kolem neudržovaných průmyslových 
objektů je cesta rozšířena a vykonzolována 
nad část koryta. V kratším úseku mezi po-

bytovými schody je navržena cesta v korytě 
potoka. Za průmyslovým areálem na pravém 
břehu je stávající lávka a pěší cesta podél 
potoka až na konec úseku.

První část úseku až k železničnímu mostu je 
součástí detailně řešených míst „Promenáda 
k Botiči“ a „Vršovická brána U Seřadiště“. 
Po obou březích jsou zde rovnoměrně navr-
ženy pobytové schody v horní části koryta. 
U Makuchovy lávky je navržen přístup 
na pěší cestu v korytě a na protějším pravém 
břehu u paty lávky jsou umístěny pobytové 
schody. Ty jsou dále navrženy též v návaz-
nosti na ulici K Botiči. Zde ústí i navržená 
rampa. 

Další potenciál vidíme v postupné trans-
formaci trafostanic na stánky občanské 
vybavenosti (např. kavárna, občerstvení 
apod.). V první fázi se nabízí alespoň úprava 
opláštění. V nástupním místě rampy 
na břehu je navržena terasa. Na protějším 
břehu je umístěno iniciační místo v podobě 
transformované trafostanice. Je zde navr-
ženo občerstvení s posezením, pobytové 
schodiště a dětské hřiště. 

Prostor pod viaduktem, který je dnes velice 
nepříjemným prostorem, je kultivován pěší 
cestou, která vede osově nad korytem po-
toka. Podél pilířů mostu jsou umístěny boxy 
stánků (např. pro street food market či jiné 
sezónní a příležitostné trhy), které opticky 

i akusticky oddělují automobilovou dopravu 
po stranách od středové promenády pěších. 
Prostor křižovatky u viaduktu navrhuje-
me zvednout na úroveň chodníku a zajistit 
zpomalení dopravy společně s bezpečným 
přechodem pěších a cyklistů. Všechny na-
vržené prvky v tomto úseku jsou městského 
charakteru. 

Za viaduktem jsou podél levého břehu 
navržena pobytová schodiště předměst-
ského charakteru. Jsou vázána na dětské 
hřiště u školky a navazující volný prostor. 
Další pobytové schody jsou umístěny u lávky 
před ulicí Jivenskou. Zde je také navrženo 
pobytové místo s grilem a malé sportovní 
hřiště. Na protějším břehu u bytových domů 
je navrženo dětské hřiště. 

Vršovická – U Seřadiště – 
Mendíků/Kapitulská

3,67 km

3,67 km
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Tento úsek začíná mostem mezi ulicemi 
Mendíků a Kapitulskou. Na levém břehu se 
nachází blok základní školy a na pravém 
několik obytných bloků a předprostor bu-
dovy TJ Sokol Michle. Za ulicí Nuselskou na 
pravém břehu stojí jeden obytný blok a dále 
budovy orientované k Botiči zadní fasádou. 
Na levém břehu vede podél většiny toku 
ulice U Michelského mlýna. Za Michelskou 
ulicí se na levém břehu nachází Domov Sue 
Ryder, průmyslové areály a dále obytný ga-
ted community areál. Na pravém břehu jsou 
převážně bytové domy většího měřítka. Za 
třemi nejvyššími bytovými domy končí ulicí 
U Botiče třetí úsek.

Hlavní prostupnost i za ulicí Mendíků pokra-
čuje po levém břehu formou sdružené pěší 
cesty a cyklotrasy. Mostem k ulici Kapitulské 
a dále po pravém břehu je možné projít přes 
ulici Nuselskou až k mostu v návaznosti na 
ulici Na Kolejním statku. Za ulicí Nuselskou 
je po levém břehu veden chodník a cyklotra-
sa ulicí U Michelského mlýna. Až ke křížení 
s ulicí Michelskou je na levém břehu betono-
vý kryt vedení technické infrastruktury, který 
navrhujeme využít a transformovat na cestu 
v úzkém kontaktu s potokem. Ta zajišťuje 
ideální pěší průchodnost podél potoka v této 
části úseku. Za ulicí Michelskou je stávající 
průchodnost možná pouze po pravém břehu 
a zároveň se její osa vzdaluje od toku. Proto 
je zde navržen nový pěší průchod kolem 
potoka. V místě u Domova Sue Ryder je 

cesta navržena jako vykonzolovaná nad částí 
koryta a dále pokračuje po pravém břehu. 
U bytového domu za mostem Sue Ryder je 
navrženo odstranění bariéry plotu a prostup 
přes stávající parkoviště až k předprostoru 
mezi panelovými domy. Kolem zdi průmyslo-
vého areálu na pravém břehu je navržen nový 
pěší úsek až ke stávající cestě podél potoka. 

V první části tohoto úseku po ulici Nuselská 
jsou jednotlivé navrhované prvky městského 
charakteru. Na levém břehu před základní 
školou jsou navrženy liniové pobytové scho-
dy a dále u ulice Nuselská je umístěna terasa 
nad korytem a vyhlídková lavička v korytě. 
Na pravém břehu v prostoru za lávkou u ulice 
Kapitulská je navržena lavička v korytě 
a vyhlídková terasa. Důležitým prvkem jsou 
pobytové schody v návaznosti na předpro-
stor TJ Sokol Michle. Za ulicí Nuselská jsou 
navrhované prvky předměstského charakte-
ru. Na pravém břehu jsou až k ulici Michelská 
navrženy pobytové schody z cesty na krytu 
vedení technické infrastruktury. Tyto pobyto-
vé schody tvoří místa zastavení a odpočinku 
v klidné části úseku. Jsou dále doplněny 
posezením na molu v úrovni koryta. Na ploše 
před bytovým domem za mostem Sue Ryder 
je navrženo dětské hřiště a také posezení 
na molu v korytě potoka. V předprostoru 
panelových domů je navrženo nové iniciační 
místo s dětským hřištěm a místem k poseze-
ní. V korytě potoka jsou navrženy pobytové 
schody a velké molo v úrovni potoka.

Počáteční bod dalšího úseku se nachází za 
ulicí U Botiče. Odtud vede mezi průmyslový-
mi areály k zatrubnění Botiče pod kolejemi 
Odstavného nádraží. Další část úseku vede 
mezi areály Odstavného nádraží a Michel-
skou teplárnou. Úsek končí Chodovskou 
ulicí.

První část úseku k zatrubnění Botiče je prů-
chodná po stávající pěší cestě. Odtud vede 
navrhovaná cesta (s návrhem zprůchodnění 
části nepřístupného areálu) podél náspu ko-
lejiště a dále pod kolejištěm. Pod kolejištěm 
už vede cesta sdružená pro pěší a cyklisty. 
Sdružená cesta pokračuje dále po severní 
straně areálu Odstavného nádraží, kde je 
navrženo zrušení bariéry plotu a povolení 
průchodu. 

Pěší cesta se od vedení cyklotrasy odpojuje 
před dalším zatrubněným úsekem Botiče 
a sleduje trasu Botiče v současnosti opět 
nepřístupným areálem navrženým k částeč-
nému zpřístupnění. Cyklotrasa vede podél 
uzavřeného průmyslového areálu a s pěší 
cestou se spojuje u přemostění Botiče Cho-
dovskou ulicí. 

Alternativní možností je cesta ulicí U Ply-
nárny a následně Chodovskou ulicí. Zde je 
možné využít zprostupnění cesty na severní 
hranici areálu teplárny a za obchodním do-
mem Kaufland. 

V blízkosti ulice U Botiče jsou navrženy po-
bytové schody a molo s posezením na úrovni 
potoka, které vytváří příjemné odpočinkové 
místo v návaznosti na panelové domy. Tyto 
prvky jsou navrženy v příměstském charak-
teru. 

Mezi ulicí U Botiče a zatrubněním je v sou-
časné době plánovaná revitalizace části toku 
za součinnosti MHMP a MČP4. 

T
T

Úsek číslo 3a, 3b Úsek číslo 4
Mendíků/Kapitulská – 
Nuselská – Michelská – 
lávka U Botiče/Tigridova

Lávka U Botiče/Tigridova – 
železnice

Úsek začíná Chodovskou ulicí a pokračuje 
podél prodejny Baumax umístěné na pravém 
břehu a průmyslovým areálem na recyklaci 
stavebního odpadu na levém břehu (KARE 
PRAHA). Dále je potok zatrubněn pod ko-
lejištěm a vede rovnoběžně se Záběhlickou 
ulicí. Za zatrubněnou částí vede přes Botič 
lávka pro pěší a cyklisty, dále železniční most 
a Jižní spojka. Botič se odpojuje od Záběh-
lické ulice u řady starších bytových domů 
a vtéká do neudržovaného lesoparku vyme-
zeného novými bytovými domy. Zde začíná 
šesté detailně řešené místo „Lesopark Olgy 
Havlové“. Za mostem ulice Na Lávce protéká 
Botič Sportovními areály HAMR a kolem 
soukromých pozemků na levém břehu. Tento 
úsek končí lávkami ve sportovním areálu.

Hlavní pěší prostupnost za Chodovskou ulicí 
vede po nové cestě podél severního svahu 
koryta Botiče. Ta se dále napojuje na most 
Záběhlické ulice. Cyklotrasa vede komuni-
kací kolem prodejny Baumax a s pěší cestou 
se setkává na Záběhlické ulici. Pod mostním 
tělesem Jižní spojky se cesta vrací zpět 
ke korytu. Zde sdružená cesta překoná 
po lávce potok na levý břeh a pokraču-
je podél potoka. U prvního meandru se 
odpojuje nová pěší cesta, která překonává 
pomocí lávek dvakrát potok a vede v korytě 
k detailně řešenému místu „Lesopark Olgy 
Havlové“, kde vede podél potoka k mostu 
v ulici Na Lávce. Cyklotrasa lesopark čás-
tečně obkružuje po stávající asfaltové stezce 

a vede k Hamerskému rybníku nebo mezi 
bytovými domy lesoparkem k mostu v ulici 
Na Lávce. Vedle mostu v ulici Na Lávce je 
navrženo obnovení pěší lávky na původních 
podporách. Žádoucí pro lineární prostupnost 
podél Botiče je volný průchod Sportovními 
areály HAMR. V návrhu je odstraněna bariéra 
oplocení areálu u mostu v ulici Na Lávce. 
Úsek končí dřevěnými můstky ve sportovním 
areálu.

V první části úseku mezi ulicemi Chodovská 
a Záběhlická před prodejnou Baumax je na-
vrženo bodové molo a platforma s poseze-
ním v úrovni potoka. V této části je vytvořené 
pobytové odpočinkové místo izolované od 
hlavních ulic. Pod mostem Jižní spojky jsou 
navržena pobytová schodiště proti sobě 
na obou březích. Vytváří se zde možnost 
pro pořádání neformálních kulturních akcí 
s relativní ochranou proti dešti v prostorově 
zajímavém místě. 

V detailu řešené místo „Lesopark Olgy 
Havlové“ je oživeno kioskem s občerstve-
ním a hygienickým zázemím. V blízkosti se 
nachází několik míst na grilování a ohniště. 
Navrženo je zde také dětské hřiště, ovocný 
sad a cvičební prvky. Pro odpočinek jsou 
navrženy platformy a lavičky kolem vody 
a altán v meandru. Na úzkých přírodních 
cestách vytvářejících okruh je plánována 
naučná stezka o fauně a floře podél Botiče. 
Ve Sportovních areálech HAMR jsou navrže-

na bodová mola, posezení v úrovni potoka 
a jedny pobytové schody. Tyto prvky vytváří 
z této části úseku příjemné místo k zasta-
vení procházejících i k odpočinku uživatelů 
areálu. Všechny navrhované prvky v tomto 
úseku mají přírodní charakter kromě pobyto-
vých schodišť pod Jižní spojkou, která mají 
charakter městský.

T

Úsek číslo 5

Chodovská – Jižní spojka – 
Na Lávce – K Prádelně
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Další řešená část začíná za druhou lávkou 
ve Sportovních areálech HAMR. Na spor-
tovní areál navazuje na levém břehu volný 
předprostor a kostel Narození Panny Marie. 
Na jižní straně od toku se rozprostírá plocha 
Hamerského rybníka. Dále proti proudu pak 
golfové hřiště mezi potokem a náhonem 
k rybníku. 

Na pravém břehu se nachází zástavba men-
šího měřítka. V meandru, kde Botič kopíruje 
Záběhlickou ulici, jsou po obou stranách 
toku soukromé pozemky s objekty sloužící-
mi k bydlení i výrobě. Na levém břehu jsou 
spojeny s ulicí mosty, které obsluhují vždy 
jen daný soukromý pozemek. Za meandrem 
do Záběhlické ulice ústí ulice U Záběhlické-
ho zámku. Za ní se nachází Záběhlický jez 
a zámek Záběhlice. Toto místo je detailně 
řešeno. V meandru za zámkem je zahrád-
kářská osada a na jesepním břehu je další 
detailně řešené místo nazvané „Lávka od 
Práčské“. Stávající lávkou v této části končí 
úsek číslo 5.

Průchodnost územím pokračuje Sportovními 
areály HAMR v podobě stávající pěší cesty. 
Za mostem na ulici K Prádelně je možné jít 
na pravém břehu po chodníku ulicemi K Prá-
delně a Záběhlickou až k Záběhlickému jezu. 
Navrhovanou alternativou jsou pěší cesty na 
levém břehu. První vede kolem Hamerského 
rybníka a za kostelní zdí zpět k potoku. Dru-
há vede podél rybníka a dále podél náhonu, 

kde se na ní napojuje první cesta. Cyklotrasa 
vede kolem rybníka a následně po stávající 
trase kolem rozsáhlého sportovního areálu 
k Záběhlickému zámku. 

Prostor okolo Záběhlického jezu je přístupný 
z obou stran a Botič je zde možné překonat 
kromě mostu na ulici U Záběhlického zámku 
také navrženým přívozem. Hlavní průchod-
nost kolem potoka pokračuje formou sdruže-
né pěší cesty a cyklotrasy vedoucí kolem 
zahrádkářské osady. Cyklotrasa je zde nově 
vedena podél potoka. Pěší cestou je možné 
dojít k detailně řešenému místu „Lávka od 
Práčské“ a přejít po jedné z lávek na pravý 
břeh k sídlišti nebo základní škole.

Prvky v tomto úseku jsou navrženy v kra-
jinném charakteru. Výjimkou jsou některé 
prvky městského a předměstského charakte-
ru v okolí zámku, kde jsou větší nároky 
na reprezentativnost místa. 

Volná plocha mezi kostelem a sportovním 
areálem tvoří důležitý a živý prostor, kde by 
mělo vzniknout pobytové místo. V návaznosti 
na toto lokální „náměstíčko“ je navrženo 
velké plovoucí molo, které podporuje tento 
atraktivní živý centrální prostor a rozšiřuje 
pobytovou plochu. Při čištění rybníka těžkou 
technikou je toto plovoucí molo dočasně 
posunuto, nástupní plocha rybníka zůstává 
zachována. 

Na pěší cestě podél Botiče k náhonu Hamer-
ského rybníka je navrženo posezení v úrovni 
potoka a několik laviček. Oblast Záběh-
lického jezu je řešena ve větším detailu. 
Na pravém břehu je navržena pláž pomocí 
nového svahování, dále je zde obslužný 
objekt převlékáren s toaletami a samostatný 
box sauny. Na levém břehu je v návaznosti 
na vstup do zámku umístěno molo a na něj 
navazující objekt půjčovny loděk a šlapadel 
sloužící zároveň jako občerstvení. U zahrád-
kářské osady jsou navrženy dva bodové 
přístupy k vodě. V místě „Lávky od Práčské“ 
jsou navržena typová odpočinková místa, 
lavičky, cvičební prvky a psí louka.  

Úsek číslo 6
K Prádelně – U Záběhlického 
zámku – lávka u zahrádkářské 
osady

Úsek začíná lávkou spojující zahrádkářskou 
osadu a cestu vedoucí k základní škole. Botič 
zde protéká mezi dnes nevyužívanou zelenou 
plochou na pravém břehu, za kterou je ně-
kolik bytových domů s návazností na potok. 
Na levém břehu navazuje na koryto pole 
mezi zahrádkářskou kolonií a zanedbanými 
objekty zahradnictví u lávky z ulice 
Nad Meandry. Zde začíná v detailu řešené 
místo - „Práčský rybník“. Úsek končí brodem 
před jezem Marcela. Až k němu je okolí po-
toka čistě přírodní. 

Průchodnost je možná po obou stranách 
potoka až k lávce u ulice Nad Meandry. 
Na pravém břehu se jedná o pěší cestu, na 
které jsou navrženy k odstranění bariéry při 
průchodu po soukromém pozemku před by-
tovými domy. Na levém břehu vede sdružená 
cesta pro pěší s cyklotrasou. V části kolem 
pole je cesta nově navržená. U Práčského 
rybníku je kromě průchodnosti po pravém 
břehu navržena nová lávka na stávajících 
patkách a navazující propojení kolem rybníka 
k Práčské ulici a také podél náhonu až k jezu 
Marcela. Na levém břehu pokračuje také na-
vrhované přidružení cyklotrasy. Ta se odpo-
juje u konce detailně řešeného místa. Odtud 
vede pěší cesta podél koryta a cyklotrasa dál 
k místu u jezu Marcela.

Všechny navrhované prvky v tomto úseku 
jsou krajinného charakteru. Na dnes nevy-
užívané zelené ploše před základní školou 

je navrženo dětské a sportovní hřiště a také 
odpočinkové místo. U potoka je navrženo 
ohniště, pobytové místo a několik bodových 
mol a posezení v úrovni potoka. Na protěj-
ším břehu jsou navržena dvě mola na úrovni 
hladiny potoka a pobytové místo. Na levém 
břehu je dále umístěno posezení na úrovni 
potoka a bodové molo. Na pravém břehu 
před částí vedoucí soukromým pozemkem je 
navrženo pobytové místo s velkým molem. 

Před bytovými domy jsou navrženy pobytové 
schody a posezení v úrovni potoka. V místě 
Práčského rybníka je navrženo odpočinkové 
místo u lávky a lanové prvky nad vodou pro 
hravé překonání vody. U rybníka je doplněno 
pobytové molo se saunou. Dále je podél po-
toka navržena vyhlídková plošina a rozmís-
těno několik laviček. V meandru je navrženo 
další odpočinkové místo a plošná vyhlídková 
terasa. V návaznosti na odpočinkové místo 
jsou zde umístěny nové lavičky. Těsně před 
brodem je na malém meandru umístěno 
odpočinkové a pobytové místo s navazujícími 
lavičkami. V korytě je navrženo menší molo. 
 

Poslední řešená část toku začíná brodem 
před jezem Marcela. Následující část až 
k brodu má přírodní charakter. Jez Marcela 
je posledním detailně řešeným místem. 
Na sever od jezu je Nové Zahradní Město. 
Za jezem Botič mírně meandruje a charakter 
je stále velice přírodní. Na levém břehu je 
rozsáhlý areál školy s atletickým oválem. Na 
pravém břehu je sportovní areál s fotbalo-
vými hřišti a za ním nové bytové domy. Úsek 
končí lávkou u Kozinova náměstí v Hostivaři.

Stávající průchodnost za brodem je po levém 
břehu. Vede zde pěší cesta přímo u koryta 
potoka, která ústí do detailně řešeného místa 
„Jez Marcela“. Další cesty vedou ve větší 
vzdálenosti od potoka a sdružují chodce 
a cyklisty. Jedna cesta pokračuje dále podél 
potoka, druhá vede k sídlišti Na Košíku. Do 
místa kolem jezu Marcela ústí cesty na obou 
březích. Na levém je to cesta vedoucí podél 
koryta a spojka na cestu sdruženou s cyk-
lotrasou. Vodu je možné překonat pontono-
vým mostem nebo variantně subtilní lávkou 
na jezu. Pontonový most lze zároveň využít 
jako platformu ke koupání. Během konání 
vodácké akce Rio Botiče je ponton stažen 
ke břehu, variantní lávka nad jezem také 
nebrání v konání této každoroční akce. Na 
pravém břehu do tohoto místa ústí navržená 
pěší cesta od Práčského rybníka vedoucí po-
dél náhonu (ke zpřístupnění navrženou částí 
nepřístupného areálu), stávající pěší cesta od 
Nového Zahradního Města a cesta (částečně 

stávající, částečně navržená) vedoucí podél 
potoka ke Kozinovu náměstí. Stávající sdru-
žená cesta pro pěší a cyklisty na levém břehu 
vede až ke Kozinovu náměstí. Krátce před 
místem, kde jsou v Botiči vytvořeny ostrůvky, 
se z této cesty odpojuje navrhovaná pěší 
cesta vedoucí těsně podél potoka. 

Prvky navržené okolo potoka mají krajin-
ný charakter, výjimkou jsou koupací mola 
u jezu Marcela a některé prvky u Kozinova 
náměstí. Mezi brodem a jezem Marcela 
se nachází jedno místo s lavičkou v úrovni 
potoka. U jezu Marcela je na pravém břehu 
navržen lehký altán na místě stávající ruiny, 
na který se váže odpočinkové místo a pose-
zení. U vody jsou navržena malá mola a také 
pontonový most. Na levém břehu je pobytové 
místo s centrálním ohništěm. Volné travna-
té plochy mohou být využívány ke konání 
různých venkovních akcí a slavností. Na obou 
březích jsou dále proti proudu místa k rybo-
lovu a několik dalších míst k posezení. Větší 
koncentrace prvků je u ostrůvků v Botiči. Zde 
se nachází mola větších rozměrů a pobytová 
místa s lavičkami. U bytových domů je navr-
ženo nové dětské hřiště a u potoka poby-
tové schody, lavička na molu v úrovni vody 
a také ohniště. V posledním meandru před 
Kozinovým náměstím je plošná vyhlídková 
terasa, dvě menší mola a několik laviček. Na 
protějším břehu je ještě jedno liniové molo 
a odpočinkové místo těsně před Kozinovým 
náměstím.

Úsek číslo 7a, 7b Úsek číslo 8
Lávka u zahrádkářské osady – 
Nad Meandry – brod před jezem 
Marcela

Brod před jezem Marcela – 
Kozinovo náměstí
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Návrh 2000

03.2 Legenda

3.2

3.1

Stávající bodové aktivity

- liniových aktivit

Podkladní jevy

Příčná prostupnost

Značení

stávající stavba

jez

most (motorový
a pěší provoz)
lávka (pěší
provoz)

brod

vrstevnice
(po 1 m)

kresba katastru

osa tramvajových
kolejí

osa železničních
kolejí

lávka k soukromým
pozemkům

zatrubněný úsek
toku Botiče

portál zatrubnění
Botiče

vodní plochy

hranice
městských částí

tech. stavby
v potoč. prostoru

rozhraní a
označení úseků

volnočasové aktivity

církevní stavby

obchod

restaurace

sociální péče

vzdělání

B

tramvajová zastávka

autobusová zastávka

kultura

místo rybolovu

parkoviště

odpočinek, rekreace,
parky

pošta

čerpací stanice

významné objekty

T

domov pro seniory

Prostupnost

navazující pěší
propojení

vedlejší vstup do
řešeného území

hlavní vstup do
řešeného území

areál
nepřístupný

Bodové bariéry

lokální bariéra
určená k odstranění

areál s omezeným
přístupem
území areálu navržené
ke zprůchodnění

III

6,47 km značení řezu

vymezení vybraných
míst zájmu

označení vybraných
míst zájmu

chodník
navrhovaný hlavní

chodník
stávající hlavní

chodník
stávající vedlejší

pěší cesta
navrhovaná hlavní

pěší cesta
stávající hlavní

pěší cesta
stávající vedlejší

cyklistická trasa
navrhovaná hlavní

cyklistická trasa
stávající hlavní

cyklistická trasa
stávající vedlejší

turistické trasy,
naučné stezky

žádoucí propojení
dle generelu

volnočasové aktivity

vzdělání

domov pro seniory

parkoviště

kultura

fit park

dětské hřiště

hry pro dospělé

psí louka

obchodní příležitosti

občerstvení

grilovací místo

ohniště

odpočinkové místo

pobytové místo

místo rybolovu

přívoz

toalety

umělecké dílo

nové stromořadí

nové propojení
tunelem

nová lávka na
stávajících patkách

nová lávka

rampa

nástup na
promenádu v korytu

- bodových aktivit

vyhlídková plošina

stavba s transformačním
potenciálem

nová stavba

pobytové schody
- městské

pobytové schody
- přírodní

bodové schody

pobytová terasa

vyhlídková lavička
na břehu

bodové schody
k sezení na břehu

vyhlídková lavička
v korytu

molo + přístupová
cesta

bodové molo

sauna

molo + půjčovna
loděk a šlapadel

zvýšení vozovky,
zklidnění křižovatky

odstranění objektu
/stavby/stromu

Liniové aktivity Navrhované bodové aktivity Navrhované architektonické prvky

odpočinek, rekreace,
parky
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03.3 Návrh detailně řešených míst

Podrobněji navržená místa v měřítku 1:750 nebo 1:1000

Podél toku Botiče na území Městské části 
Praha 10 je vytipováno 10 míst (významných 
iniciačních bodů), která jsou „připravena“ 
k rozvoji veřejného prostoru. 

Měřítkem návrhu detailně řešených míst je 
podkladní mapa 1:750 nebo 1:1000 (v sou-
tisku výškopisné a ortofotografické), která 
vždy na dvoustraně A4 postihuje řešené mís-
to a navazující okolí proti směru toku. Kromě 
situačního výkresu na podkladní mapě 1:750 
nebo 1:1000 každá dvoustrana obsahuje 
i grafické schéma idey řešeného místa s krát-
kým textem a řadu detailů (půdorysů, řezů, 
pohledů či axonometrií), které podrobněji 
přibližují důležité prvky návrhu nebo další 
navazující části potočního prostoru. 

Za každou takto pojednanou dvoustranou se 
nachází další dvoustrana s kresbami, které 
přibližují stávající stav (levá strana) a navr-
žené řešení (pravá strana) příslušného místa. 
V dokumentu se tedy nachází 20 dvoustran 
s 10 detailně řešenými místy označenými 
v levém horním rohu číselným kódem. Výkre-
sové části předchází část textová, podrobně 
přibližující ideu návrhu každého z řešených 
míst. 

Cílem detailního návrhu všech vybraných 
míst je zajištění maximální podélné i příč-
né prostupnosti územím v bezprostředním 
kontaktu s potočním prostorem. Důležitá je 
vzájemná komunikace obou břehů, celková 
přehlednost a originální idea pro každé jed-
notlivé místo. V návrzích hledáme potenciály 
pro vytvoření nových cest k vodě v nejrůzněj-
ších podobách, hledáme možnosti rekreace 
v její blízkosti, vytváříme klidová posezení 
či naopak prostory vhodné ke sdružování 
obyvatel. 

Podobně jako v návrhovém měřítku 1:2000 
i zde pracujeme s bodovými a liniovými akti-
vitami a příslušnými architektonickými prvky, 
navíc s materiály povrchů a zelení. Vždy 
uvažujeme nad kultivací městského břeho-
vého porostu, odstranění bariér, zbytečných 
zábradlí, náhradou vyžilého mobiliáře za 
nový v jednotném designu atd. 

Výčet míst:
I. Okruh v Perucké 
II. Dvě cesty pod Gröbovkou 
III. Park u Ďolíčku 
IV. Promenáda podél Botiče 
V. Vršovická brána U Seřadiště 
VI. Lesopark Olgy Havlové
VII. Záběhlický jez 
VIII. Lávka od Práčské
IX. Práčský rybník
X. Jez Marcela 

Základní body návrhu:
- vytvoření okruhu aktivit, kde nové aktivity       

doplňují stávající
- výčet jednotlivých aktivit:
   01. Stávající restaurace
   02. Stávající dětské hřiště
   03. Odpočinek – nové klidové posezení                 

v místě stávajícího bosketu a doplnění    
   přístupu k vodě
   04. Stávající multifunkční hřiště
   05. Nové občerstvení, WC - box (kontejner) 

přes potok, využití stávajícího betonového 
plata jako mola/mostu, začátek a cíl cesty 
podél koryta, kontrapozice k restauraci, 
odpočinkové schodiště v korytě (přístup 
k vodě)

   06. Stávající psí louka
   07. Grilovací místa
   08. Fit park + senior fit park (cvičební prvky 

podél cesty) + herní prvky (kuželky, …)
   09. Deskové a jiné hry (šachy, dáma, …)
   10. Stávající pétanque (Havlíčkovy sady)

Atraktivní místo – nástupní bod na promená-
du podél Botiče v přímém kontaktu s Ha-
vlíčkovými sady se snažíme oživit několika 
zásahy. Klíčové je pro nás zatraktivnění místa 
pro obyvatele všech věkových kategorií. 

V současnosti zde fungují vedle sebe oddě-
leně dva světy. Svažitý předprostor Havlíč-
kových sadů (Perucká stráň) na severním 
břehu a prostor u hřišť a restaurace na 
břehu jižním. Tyto prostory nově propojuje-
me pomocí stávající nevyužívané betonové 
platformy nad potokem a doplněné cesty 
pro pěší na jižním břehu. Betonová platforma 
(v místě před zatrubněným úsekem), přetvo-
řená v most přes Botič, se stává klíčovým 
bodem návrhu – začátkem nebo cílem cesty 
podél toku Botiče směrem z města. Platfor-
mu navrhujeme doplnit o jednoduchý box – 
obslužný modulový kontejner s občerstvením 
a toaletami. 

Do smysluplného využití širokou veřejností je 
nově zapojena i část areálu u dětských hřišť, 
která je po vykácení keřů opticky propoje-
na s tokem Botiče a protější stranou parku. 
Návrh doplňují pobytová schodiště v korytě, 
cvičební a herní prvky pro všechny věkové 
kategorie i místa pro posezení či grilování.

Tímto jednoduchým zásahem dochází k vy-
tvoření okruhu aktivit pro obyvatele všech 
věkových kategorií.

aktivity pro všechny generace

I. Okruh v Perucké

Jedná se o úzký liniový prostor vklíněný mezi 
domovem seniorů a korytem Botiče, který 
je dnes pouze průchozí a neláká k pobytu. 
Cílem návrhu je zpříjemnění místa, spočíva-
jící primárně v prosvětlení prostoru, pocito-
vém rozšíření úseku a doplnění pobytových 
prvků. 

Prosvětlení a rozšíření dosáhneme odstraně-
ním náletových dřevin rostoucích na hraně 
koryta. Prostor břehu podél domova seniorů 
oddělujeme od svahu koryta nízkou průběž-
nou „pobytovou“ zdí, která provede návštěv-
níky místem zúžení, poslouží pro integrování 
mobiliáře a vykonzolování odpočinkové tera-
sy nad břehem nedaleko vstupu do domova 
seniorů. Součástí zdi je i rampa, která umož-
ní bezbariérový přístup k vodě. Rampa je 
zároveň počátečním/koncovým bodem cesty 
v korytě, která překonává neprůchozí úsek 
po břehu Botiče a nabízí procházku v přímém 
kontaktu s vodou. Technické a bezpečnostní 
řešení cesty zohlední možné bleskové zvýše-
ní hladiny (způsobeno vyústěním dešťových 
kanalizací do koryta). 

Vztah obou břehů podpoří i obnova bodo-
vých přístupů k vodě ze strany Havlíčkových 
sadů. Pěší cesta na břehu podél domova pro 
seniory bude dimenzována v odpovídající 
šířce a provedena z vhodného materiálu. 
Jednotlivé sousedící úseky (za sportovní ha-
lou a za obytným blokem) na sebe průchozím 
profilem cest plynule navazují. 

Základní body návrhu:
- zeď jako vodící linie, která definuje hranu 

koryta (integrovaný mobiliář i sama o sobě 
slouží k posezení, nenásilné protipovodňo-
vé řešení)

- liniový prvek rampy k vodě
- počátek/konec stezky v korytě potoka
- odpočinková platforma nad břehem (využití 

obyvateli domova pro seniory) 
- obnovené přístupy k vodě z Havlíčkových 

sadů (pobytové schody)
- redukce stromů na levém břehu (prosvětlení 

místa)
- zajištění dostatečně široké lineární prostup-

nosti 

pobytová zeď

II. Dvě cesty 
     pod Gröbovkou
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Pro řešení tohoto úseku toku Botiče je důle-
žitý rozvoj navazujících prostorů, především 
zadní partie stadionu Bohemians Praha 1905 
a na druhém břehu rozsáhlé plochy dnes 
využívané jako parkoviště. 

Navrhujeme nové řešení prostoru pro nástup 
diváků na hlavní tribunu stadionu včetně 
rekonstrukce stávající lávky. Návrh počítá 
s jeho zpřístupněním v čase i mimo zápasy. 
Na opačném břehu byla vymezena zastavi-
telná plocha, která doplní zástavbu v duchu 
navazujícího urbanismu Vršovic, pojme 
potřebnou parkovací kapacitu a zároveň zů-
stane dostatek prostoru pro městský park. 

V návrhu využíváme kombinace nové sítě 
cest přilehlých prostranství a průběžné 
stezky v korytě. Technické a bezpečnostní 
řešení cesty zohlední možné bleskové zvýše-
ní hladiny (způsobeno vyústěním dešťových 
kanalizací do koryta). Alternativně, při nere-
alizovatelnosti stezky v korytě, bude cesta 
v kritickém úseku za vilou Jitřenka vedena na 
konzolové konstrukci v úrovni břehu. Tímto 
dosáhneme požadované lineární prostup-
nosti podél celého toku v této části Vršovic.
Příčná prostupnost územím je zajištěna 
novou lávkou vedoucí k Vršovickému náměstí 
nebo k ulici Sportovní. 

K vlastnímu zatraktivnění tohoto místa 
doplňujeme vyhlídkovou plošinu v zákrutu 
nad potokem. Dále vracíme funkci stávající 

nevyužité příhradové konstrukci nad korytem 
v podobě umístění nového transborderu, 
který má potenciál stát se vyhledávanou 
atrakcí. V dalším úseku v návaznosti na 
široké pobytové schodiště vedoucí z nové 
parkové promenády umisťujeme letní kino 
jako zajímavé oživení zadní strany tribuny 
fotbalového stadionu. 

Směrem do Vršovické ulice se městský park 
proměňuje na lokální náměstí se zpevněným 
povrchem. Úroveň Vršovické komunikace se 
v části navazující na náměstí a předprostor 
stadionu zvýší na úroveň ploch pro chodce. 
Tímto dojde ke zklidnění dopravy a podpoře-
ní nejen pěší prostupnosti jednotlivých úseků 
podél Botiče, ale i vzniku lokálního centra.

Základní body návrhu:
- vznik lokálního centra – zpevněné náměstí/

předprostor k novému objektu a městský 
park, součástí je promenáda podél Botiče, 
návaznost na okolní úseky

- vymezení nové zástavby (klasický blok, 
monoblok) v místě stávajícího parkoviště 
(parkování v suterénu budoucí stavby), po-
lyfunkční objekt s komerčním parterem

- napojení promenády pro pěší přes ulici 
   Vršovická a podpoření vzniku náměstí = 

zvednutí komunikace na práh, nový pře-
chod 

- zprůchodnění nepřístupné části kolem vily 
Jitřenka = stezka v korytě (sestup do kory-
ta rampou od domova důchodců), případně 
konzolová konstrukce ve vrchní části koryta

- doplněna nová lávka, zajištění příčné pro-
stupnosti územím, napojení na okolí skan-
zenu, Sokola a dále na Vršovické náměstí 
na protějším břehu (v souladu s Generelem 
veřejných prostranství Prahy 10)

- rekonstrukce stávající lávky
- vyhlídková místa nad potokem
- využití stávající příhradové konstrukce pro 

herní prvek zvaný transbordér
- dětské hřiště v klidném zálivu
- letní kino u zadní strany tribuny, pobytové 

schodiště jako hlediště
- kultivace nástupní a rozptylové plochy sta-

dionu, volně přístupná (v době konání zá-
pasu monitorovaný přístup, např. turnikety)

- pobytová schodiště = přístup na stezku 
v korytě

lokální centrum, městský park, 
letní kino, lávky a propojení 

III. Park u Ďolíčku

Prostor mezi Vršovickou a železničním 
mostem v současnosti nabízí příjemnou 
procházku podél toku, jejíž charakter se dále 
snažíme rozvíjet. Navrhujeme doplnění pří-
stupů k vodě, postupnou konverzi trafostanic 
na místa drobného občerstvení, půjčovny 
bruslí a kol, kultivaci keřů a stromů v korytě, 
obnovu mobiliáře, doplnění míst pro poseze-
ní na hraně koryta ve stínu i na slunci. 

Dále navrhujeme nahradit nevhodné bariéry 
zábradlí a kontejnerů a kultivovat prostor pro 
parkující automobily. Doporučujeme obnovu 
zpevněných povrchů s důrazem na jasné vy-
mezení koridorů jednotlivých forem bezmo-
torové dopravy - cyklo, inline, pěší apod. 

Podél celé promenády se nachází řada 
dalších míst s potenciálem k rozvoji (např. 
areály škol a domova důchodců, sportoviště, 
vnitrobloky bytových domů, apod.). Tato 
místa by v budoucnu mohla navázat na hlavní 
směr pohybu podél potoka a doplnit celý 
návrh o kvalitu poloveřejných prostorů.

Základní body návrhu:
- jasné definování funkčních pruhů pro bez-

motorovou dopravu
- kvalitní materiálové a grafické pojednání 

nových povrchů pro pěší, cyklo, inline
- pokračování stezky v korytě a její vyústění 

pomocí rampy směrem k „Vršovické bráně“ 
v ulici U Seřadiště 

- návaznosti na okolní místa potenciálu - 
prostory vnitrobloků, areály školy a školky, 
sportoviště, domov důchodců

- vyhlídková místa na hraně koryta, přístupy 
k vodě, možnost odpočinku

- nahrazení bariér zábradlí, celkové zkultivo-
vání břehu

- nový, logicky rozmístěný mobiliář v jed-
notném designu vhodném do městského 
prostředí

- jednotné opláštění trafostanic a jejich 
postupná konverze na prvky občerstvení, 
půjčovny bruslí, atd.

- jednotné opláštění boxů pro odpadkové 
kontejnery a jejich postupné vymístění pod 
zem

pobřežní stezky a zastavení

IV. Promenáda 
      podél Botiče

Vršovickou bránu tvoří dvojice prostranství 
na samém konci promenády a průchod pod 
drážním mostem s prostorem křižovatky 
Bartoškova – U Seřadiště – Nad Vinným 
potokem. Význam tomuto místu dodává 
i budoucí nástup na drážní promenádu. 
Dvojice menších veřejných prostorů na konci 
promenády před komunikací U Seřadiště 
slouží k odpočinku. Na pravém břehu se 
jedná o odpočinek aktivní. Centrem je zde 
stánek s občerstvením v místě nevyužívané 
trafostanice, na který navazují herní prvky 
a pobytové schody v korytě.

Klíčovým bodem návrhu je vyřešení kom-
plikovaného dopravního uzlu a humanizace 
průchodu pod viaduktem. Prostor křižovatky 
navrhujeme zvednout na úroveň chodníku 
a zajistit zpomalení dopravy a bezpečný 
přechod pěších a cyklistů. Tímto se vyřeší 
i bezpečné napojení budoucí drážní prome-
nády, která zde ústí. Cesta pro pěší je pod 
drážním mostem vedena přímo středem 
nad vodním tokem. Úsek je řešen zaklo-
pením toku s možností průhledu do vody 
přes podlahové rošty, které umožní občasné 
čištění koryta. Podél této platformy jsou 
v místech stávajících chodníků soustředěny 
pestrobarevné boxy stánků, které opticky 
i akusticky oddělují nepříjemnou automobilo-
vou dopravu od středové promenády pěších. 
Boxy stánků slouží pro konání různých akcí 
komunitního charakteru – street food market, 
bazary, prodej knih, „bleší“ i jiné trhy atd. 

Základní body návrhu:
- pod železničním mostem převedení chodců 

přímo nad koryto Botiče - platforma z pod-
lahového roštu (zvukový a optický vjem 
tekoucí vody pod nohama), po stranách 
na místě stávajících chodníků instalovány 
příležitostné prodejní boxy (street food 
market, trhy, bazary atd.), které odcloní 
nepříjemnou automobilovou dopravu od 
pěších (viz charakteristický řez)

- kultivace navazujících veřejných prostran-
ství

- zvednutý práh v ulici U Seřadiště a bezpeč-
né převedení pěších přes vozovku

- jednotné opláštění trafostanic a jejich 
postupná konverze na prvky občerstvení, 
půjčovny bruslí, toalety atd. 

- propojení dvou koncových prostranství 
mimo dopravní uzel 

- přístup k vodě, přechod vody pomocí 
nášlapných kamenů 

- napojení drážní promenády
- nahrazení garáží u fotbalového hřiště kulti-

vovaným veřejným parkovištěm se stromy

tržiště nad vodou, parkové 
úpravy a aktivity

V. Vršovická brána 
U Seřadiště
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Prostory kolem Záběhlického jezu vynikají 
unikátní atmosférou a duchem místa. Místo 
má potenciál stát se jedním z nejatraktivněj-
ších podél celého toku Botiče. Dnes nevy-
užívané plochy navrhujeme pomocí malých 
zásahů oživit, doplňujeme vhodný mobiliář 
a drobnou architekturu. Místo se tímto stane 
lákavým ke krátkému zastavení i strávení 
delšího času. 

Pod jezem vzniká svahováním nová pláž 
s širokým využitím pro relaxaci a koupání. 
Doplněno je zázemí k převléknutí a plovou-
cí sauna pro zimní měsíce. V předprostoru 
zámku je navrženo dřevěné molo, na kterém 
najde místo půjčovna lodiček a také občer-
stvení s toaletami. Molo zároveň rozšiřuje 
úzký prostor mezi vodní plochou a zámkem 
o nové pobytové plochy. Návrh podporuje 
další zklidnění a kultivaci cesty vedoucí do 
zahrádkářské kolonie, ideálně vznik pěší 
zóny podél zámku.

V případě realizace budoucího propojení 
s cestou podél náhonu Hamerského rybníku 
navrhujeme přesun autobusové zastávky ve 
směru do centra před křižovatku blíže k pro-
tisměrné zastávce. V jejím původním místě 
vznikne nový přechod pro pěší.

Základní body návrhu:
- vytvoření atraktivního pobytového místa 

pro širokou veřejnost kolem jezu pro různé 
volnočasové aktivity (městská pláž, půjčov-
na lodiček, posezení a občerstvení apod.)

- místo ve městě, ale s venkovským charak-
terem

- zkvalitnění a oživení předprostoru zámku
- nová pěší promenáda, vymezení prostoru 

parkoviště
- přemístění autobusové zastávky
- kultivace přístřešku kontejnerů na odpad 

nebo jejich umístění pod zem
- možnost napojení na cestu podél náhonu 

Hamerského rybníka
- nové přístupy k vodě, pláž, odpočinek, 

přívoz, sauna, převlékárna a toalety   
- molo, občerstvení, půjčovna lodiček, 

propojení zámku s veřejným prostorem, 
kulturní akce

v zámku a podzámčí – molo 
s loděnicí a plovárna se saunou

VII. Záběhlický jez

Dnes ladem ponechaný, nálety zarostlý pro-
stor kolem prvních meandrů Botiče ve stínu 
Jižní spojky v sobě skrývá velký potenciál. 
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu, 
která je dnes zcela nevyužívaná. Návštěvníci 
i cyklisté jsou odkázáni pouze na asfaltovou 
cestu vedoucí podél Jižní spojky k bytovým 
domům. 

Lokalita je dnes komplikovaně přístupná 
zacházkou do ulice Podle Náhonu, proto 
navrhujeme doplnit přímé napojení pomocí 
stezky v korytě potoka. Místo samotné vyža-
duje po prokácení náletových dřevin pouze 
drobné zásahy. V návrhu uvažujeme o vzni-
ku lesoparku, který získává na atraktivitě 
naučnou stezkou na téma fauna a flora podél 
Botiče. Centrální prostor je doplněn obsluž-
ným kontejnerem s občerstvením, toaletami 
a návazností na dětské hřiště. Uprostřed 
hlavního meandru, budoucího ostrova, je na 
bezpečně vyvýšeném místě navržen dřevěný 
altán pro odpočinek návštěvníků. 

Na prostor lesoparku dále plynule navazuje 
cesta podél Botiče s novým volným vstupem 
přes Sportovní areály HAMR. Cesta a nástup 
do areálu sportoviště je z nové lávky v ulici 
Na Lávce. Projekt lávky je již dříve plánovaný 
záměr MČP10. 

Základní body návrhu:
- přímé napojení cesty pro pěší za Jižní spoj-

kou k toku Botiče a dále do lesoparku po-
mocí stezky v korytě (soukromé pozemky)

- vytvoření vycházkového okruhu s naučnou 
stezkou v místě neudržovaného lesoparku 

- 5 vzdělávacích stanovišť – témata fauna 
a flóra podél Botiče (insect hotel, ptačí 
budky, infotabule, apod.)

- vznik míst rozličných charakterů: klidová, 
odpočinková, sdružovací (grilovací místa, 
ohniště), dětské hřiště

- lokální přístupy k vodě, přírodní charakter           
- centrální kontejner se sezónním provozem 

(občerstvení, WC) v návaznosti na dětské 
hřiště a grilovací místa 

- odpočinkový, meditační altán v meandru, 
na novém „ostrově“

- přímé propojení na cestu ve Sportovních 
areálech HAMR novou bránou nebo zcela 
volný průchod

- obnovení lávky zničenou povodní, lávka 
v ulici Na Lávce

- rozličné charaktery okružních cest
- ovocný sad v jihovýchodním rohu lesoparku

naučná stezka, občerstvení 
a odpočinková místa

VI. Lesopark 
      Olgy Havlové

Hlavním bodem návrhu je doplnění pro-
pojení (lávky) mezi sídlištěm a prostorem 
u zahrádkářské kolonie, místem přírodního 
charakteru. Dnes jde o nevyužívaný, zaned-
baný prostor v meandru Botiče. Nová lávka 
přivede obyvatele sídliště nejkratší možnou 
cestou do přírodního zákoutí. Druhým, 
neméně důležitým bodem návrhu, je nová 
pěší cesta podél vody, která umožní průchod 
oblastí mimo zahrádkářskou osadu. 

Výrazným prvkem se kromě propojovací 
lávky stává i umělecké dílo, street art grafika 
na štětovnicích opěrné stěny pod vozovkou, 
která je díky rozdílné výšce břehů pohledo-
vě velmi exponovaná. Přírodní záliv je dále 
doplněn o typová odpočinková místa, drobné 
cvičební prvky a bodové přístupy k vodě. 

Základní body návrhu:
- nová lávka a přechod propojující sídliště 

Práčská a meandr Botiče (počínající přírod-
ní charakter) 

- prodloužení stezky pro cyklo a pěší podél 
toku, „obchvat“ zahrádkářské osady

- typová odpočinková místa pro chodce, 
běžce i cyklisty  

- umělecké dílo (street art) na opěrné stěně 
vozovky ze štětovnic  

- bodový přístup k vodě 
- drobné cvičební prvky             
- palouk pro venčení psů

cesta z města – přímé propojení 
sídliště Práčská s přírodou

VIII. Lávka od Práčské

Cílem návrhu je zpřístupnění Práčského 
rybníka s malebným zákoutím původních 
historických objektů zámku Práče, bývalé-
ho pivovaru a mlýna. To vše je dnes ukryto 
za valem hráze a kolemjdoucí podél Botiče 
neví, co se v bezprostředním okolí nachá-
zí. Potoční stezka je přitom v tomto místě 
hojně využívána k procházkám i sportovním 
aktivitám. 

Propojení Práčského rybníka s cestou podél 
toku je pomocí nové lávky v pozici původní 
konstrukce. U rybníka doplňujeme jednodu-
ché malé molo se saunou a loďkou pro do-
tvoření celkové romantické atmosféry místa. 

Nad korytem potoka je mezi stromy navrže-
no malé lanové centrum a na břehu typové 
odpočinkové místo pro běžce a cyklisty.

Základní body návrhu:
- obnova lávky v místě stávajících patek, pro-

pojení Botiče s Práčským rybníkem novou 
stezkou 

- typové odpočinkové místo pro chodce, 
běžce i cyklisty    

- lanové centrum  
- zpřístupnění části břehu rybníka, molo, 

loďka, sauna

znovuobjevení malebného 
zákoutí, propojení břehů

IX. Práčský rybník
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Jez Marcela představuje poslední významné 
a zajímavé místo podél toku na rozhraní úze-
mí Prahy 10 a Prahy 15. Jedná se o atraktivní 
prostor s rozlehlými volnými břehy potoka 
a širokou klidnou vodní hladinou nad jezem.

Otevřený prostor u jezu vybízí ke konání 
různých venkovních akcí a slavností - např. 
vynášení Morany (vítání jara), pálení čaroděj-
nic, cvičení jógy i bojových sportů (v součas-
nosti pořádané Rio Botičo), aj.

Potenciál místa cítíme v možnosti sdružování 
obyvatel v přírodním neformálním prostředí. 
Tuto myšlenku podporuje vytvoření cen-
trálního ohniště. Jelikož je nejbližší lávka 
relativně daleko, navrhujeme i v tomto místě 
přemostění, které je důležité pro podporu 
komunikace obou břehů a mělo by přirozeně 
navázat na hlavní pěší trasy v okolí. Uvažu-
jeme nad mobilní pobytovou pontonovou 
lávkou nebo variantně pevnou subtilní lávkou 
nad jezem. V případě pravidelného sjíždění 
Botiče bude pontonová lávka stažena ke 
břehu. Na pravém břehu v místě stávající 
ruiny je navržen altán s posezením. Veškeré 
zásahy navrhujeme co nejšetrněji s respek-
tem k přírodě.

Základní body návrhu:
- podpora charakteru místa - přírodní pa-

mátka, nové centrální ohniště (využití při 
přírodních slavnostech)

- nové přemostění, atypický pontonový most 
(během konání Rio Botičo bude vytažen na 
břeh), variantně lávka nad jezem

- altán s posezením na pravém břehu
- travnaté pláže, možnost koupání nad jezem
- možnost konání akce Rio Botičo, pravidelné 

každoroční sjíždění potoka
- lokální přístupy k vodě

odpočinek v srdci přírodní 
památky Meandry Botiče

X. Jez Marcela
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Návrh detailně řešených míst

03.3 Legenda Stávající bodové aktivityPodkladní jevy

Značení

jez

vrstevnice
(po 1 m)

osa železničních
kolejí

vodní plochy

volnočasové aktivity

církevní stavby

obchod

restaurace

sociální péče

vzdělání

B

tramvajová zastávka

autobusová zastávka

kultura

místo rybolovu

parkoviště

odpočinek, rekreace,
parky

pošta

čerpací stanice

významné objekty

T

domov pro seniory

Prostupnost

navazující napojení
obousměrné

navazující napojení

přístup na
stezku v korytu

6,47 km značení řezu

zpevněné koryto

nezpevněná
plocha v bermě
nezpevněná
plocha

zpevněná plocha

cesta v korytu

platforma
v korytu

volnočasové aktivity

vzdělání

domov pro seniory

parkoviště

kultura

fit park

dětské hřiště

hry pro dospělé

psí louka

obchodní příležitosti

občerstvení

grilovací místo

ohniště

odpočinkové místo

pobytové místo

místo rybolovu

přívoz

toalety

umělecké dílo

nové propojení
tunelem

nová lávka na
stávajících patkách

nová lávka

rampastavba s transformačním
potenciálem

nová stavba

pobytové schody
- městské

pobytové schody
- přírodní

bodové schody

pobytová terasa

vyhlídková plošina

bodové schody
k sezení na břehu
vyhlídková lavička
na břehu

vyhlídková lavička
v korytu

molo + přístupová
cesta

bodové molo

sauna

molo + půjčovna
loděk a šlapadel

stromy
navrhované

zvýšení vozovky,
zklidnění křižovatky

Materiály, povrchy Navrhované bodové aktivity

svahy koryta

stromy stávající

dětské hřiště

zpevněné prvky
v korytu

Liniové aktivity
hlavní pěší
prostupnost
žádoucí propojení
dle generelu

bodové sezení

lavička

stůl s lavicemi

stůl se židlemi
stanoviště naučné
stezky

odpočinek, rekreace,
parky

- liniových aktivit
nástup na
promenádu v korytu

- bodových aktivit

Navrhované architektonické prvky

cesta v korytu

- aktivity malého měřítka

směr pohledu
perspektivní skica



směr
centrum

vstup
Havlíčkovy
sady

Perucká stráň

Perucká

trasa podél Botiče

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Havlíčkovy sady

2,
28

 k
m

2,
28

 k
m
bosket

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Havlíčkovy sady

2.

5.

5.

6.+7.

3.

Havlíčkovy sady 

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

zahrádkářská osada

4.
1.

1.

6.

7.

7.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

Havlíčkovy sady

2.

5.

5.

6.+7.

3.

Havlíčkovy sady 

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

5.
3.

6.

1.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

plánovaná

zahrádkářská osada

4.
1.

1.

6.

7.

7.

2.

4.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

bar -
obsluha

bar - zákazníci

WC, odpad

zá
ze

m
í

kontejner,
kavárna

zázemí

paluba
(na současném
beton. platě)

WC,
odpadbar - obsluha

bar - zákazníci

2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek
2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

1. Okruh v Perucké Schematický půdorys - box s občerstvenímSchema návrhu

Akcentování místa jako počátečního nebo koncového bodu promenády 
podél Botiče, využití stávajícího beton. plata, zprůchodnění podél levého 
břehu, vytvoření okruhu aktivit pro všechny věkové kategorie.

01. Stávající restaurace
02. Stávající dětské hřiště
03. Odpočinek – nové klidové        

posezení a přístup k vodě
04. Stávající multifunkční hřiště
05. Nové občerstvení, WC - box 

přes potok, cíl/start cesty po-
dél koryta, schodiště k vodě

06. Stávající psí louka
07. Grilovací místa
08. Fit park + senior fit park (cvi-

čební prvky podél cesty)
09. Deskové a jiné hry (šachy, 

dáma, kuželky…)
10. Stávající pétanque

I.     Okruh v Perucké

Schematický pohled - box s občerstvením Schematický řez 2,28 km - pobytové schodiště Axonometrie - pobytové schodiště

1:750
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I.     Okruh v Perucké
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1.
2.

5.
5.

3. 6.+7.

trasa podél Botiče

stezka v korytě

trasa podél Botiče

Havlíčkovy sady

terasa

stezka v korytě

4.

2,
82

 k
m

2,
82

 k
m

2.

5.

5.

6.+7.

3.

Havlíčkovy sady 

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

zahrádkářská osada

4.
1.

1.

6.

7.

7.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

2.

5.

5.

6.+7.

3.

Havlíčkovy sady 

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

5.
3.

6.

1.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

plánovaná

zahrádkářská osada

4.
1.

1.

6.

7.

7.

2.

4.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek
2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

bar -
obsluha

bar - zákazníci

WC, odpad

zá
ze

m
í

2. Dvě cesty pod Gröbovkou Axonometrie - zeď a pobytové schodySchema návrhu

Zkultivování dnes pouze průchozího úseku, doplnění atraktivních prvků 
pro obyvatele domova pro seniory i ostatní, možnost zastavení a relaxace 
v blízkosti tekoucí vody a zeleně.

01. Zeď jako vodící linie, která de-
finuje hranu koryta, integrovaný 
mobiliář, nenásilné protipovod-
ňové řešení

02. Liniový prvek rampy k vodě
03. Počátek/konec stezky v korytu 

potoka
04. Odpočinková platforma nad 

břehem (využití seniory) 
05. Obnovené přístupy k vodě 

z Havlíčk. sadů (pobytové 
schody)

06. Redukce stromů na levém 
břehu (prosvětlení místa)

07. Zajištění dostatečně široké 
lineární prostupnosti 

II.     Dvě cesty pod Gröbovkou

Axonometrie - terasa Schematický řez 2,82 km - terasy a cesta v korytu Schematický půdorys - terasy a cesta v korytu

1:750
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II.     Dvě cesty pod Gröbovkou
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letní kino

park

náměstí

7.

2.

1.

8.
9.

10.

2.

4.

5.

11.

3,
52

 k
m

3,
52

 k
m

1.

3,
05

 k
m

3,
05

 k
m

Sokol Praha Vršovice

3.

6.

7.

7.

6.

tenis, lukostřelba

propojení ulice Sportovní

Stadion Bohemians 1905

propojení ulice Sportovnípropojení Vršovické náměstí

trasa podél Botiče

stezka v korytě

trasa podél Botiče

stezka v korytě
alt. vykonzolovaná
v úrovni břehu

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

zahrádkářská osada

1.

6.

7.

7.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

park náměstí

7.

2.

Sokol 8.9.

10. 4.

5.
11.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

3.

1.

ulice propojení
dle GenereluSportovní

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

5.
3.

6.

1.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Bohemians

skanzen

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

plánovaná

zahrádkářská osada

1.

6.

7.

7.

2.

4.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

bar -
obsluha

bar - zákazníci

WC, odpad

zá
ze

m
í

2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek
2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

3. Park u Ďolíčku Axonometrie - výhlídkaSchema návrhu

III.     Park u Ďolíčku

Koncepční řešení zanedbaného území v samém srdci Vršovic, vymezení 
pozemku k zastavění, vznik lokálního centra, zprůchodnění úseku za vilou 
Jitřenka, doplnění lávky, kultivace okolí stadionu Bohemians.

01. Lokální centrum – náměstí 
a městský park, promenáda

02. Nová zástavba (komerční par-
ter, parkování)

03. Zvýšení přilehlé části komuni-
kace Vršovická na práh

04. Prostupnost za vilou Jitřenka 
(stezka v/nad korytem)

05. Nová lávka, návaznost na Vršo-
vické náměstí a ulici Sportovní

06. Kultivace okolí stadionu
07. Pobytová schodiště
08. Letní kino
09. Transborder (zážitkový prvek)
10. Vyhlídková plošina
11. Dětské hřiště

Axonometrie - letní kino Schematický řez 3,05 km - transborder Schematický řez 3,52 km - cesta v korytu

1:1000
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III.     Park u Ďolíčku
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4.

3,
58

 k
m

3,
58

 k
m

3,
56

 k
m

3,
52

 k
m

1.

2.

5.

návaznost
na promenádu

6.

3.

drážní
promenáda

Stadion Bohemians 1905

trasa podél Botiče

stezka v korytě

trasa podél Botiče
(MČP4)

4.

5.
3.

6.

1.

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka plánovaná

2.

4.

4. Promenáda podél Botiče Schematický řez 3,56 km - cesta a rampa v korytuSchema návrhu

IV.     Promenáda podél Botiče

Podpoření klidové promenády podél toku Botiče. Zajímavé a jasné řešení 
funkčních pruhů pro bezmotorovou dopravu, kultivace břehového poros-
tu, nový mobiliář, atraktivní prvky k zastavení a relaxaci.

01. Promenáda podél Botiče, 
přesné řešení tras bezmotoro-
vé dopravy

02. Stezka v korytu
03. Pobytové schodiště (centrální 

u lávky a druhé klidové)

04. Vyhlídková místa s lavičkou na 
hraně koryta

05. Jednotné opláštění trafostanic
06. Plánovaná novostavba domova 

pro seniory

Schematický řez 3,58 km - pobytová schodiště Axonometrie - stezka v korytě Axonometrie - pobytové schodiště

1:1000
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IV.     Promenáda podél Botiče
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3.

7.

4.

2.

3,
58

 k
m

3,
58

 k
m

3,6
7 k

m

3,6
7 k

m

5.

1.

návaznost
na promenádu

6.

6.

drážní
promenáda

stezka v korytě

trasa podél Botiče
(MČP4)

1.

1.

8.

8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

2.

6.

3.

HAMR

5.

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

zahrádkářská osada

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1. 8.

2.

1.

3.
4.

7.
drážní promenáda

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

5.
3.

6.

1.

2.

6.

3.

HAMR

5.

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

plánovaná

zahrádkářská osada

2.

4.

6.

1.

4.
5.

7.

8.1.

4.

1.

2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek
2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

bar -
obsluha

bar - zákazníci

WC, odpad

zá
ze

m
í

5. Vršovická brána U Seřadiště Schematický řez 3,58 km - konverze objektu na občerstveníSchema návrhu

V.     Vršovická brána U Seřadiště

Návrh řeší komplikovaný uzel, zakončení promenády a stezky v korytu na 
území Vršovic, převedení chodců přes ulici U Seřadiště, napojení drážní 
promenády, zatraktivnění průchodu pod drážním mostem a pokračování 
podél toku na území MČP4.

1. Pobytová schodiště (přístup na 
stezku v korytu)

2. Rampa
3. Konverze obejktu trafostanice 

na občerstvení
4. Návrh veřejného prostoru včetně 

dětského hřiště 

5. Dominanta prostoru (vodní 
prvek, umělec. dílo...)

6. Převedení chodců přes komuni-
kaci, zvednutý práh

7. Napojení drážní promenády
8. Prodejní stánky, pochozí platfor-

ma nad korytem

Schematický půdorys - konverze objektu na občerstvení Schematický řez 3,67 km - prodejní stánky Schematický půdorys - prodejní stánky

1:1000
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V.     Vršovická brána U Seřadiště
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2.

6.

3.

Sportovní areály Hamr

7,
57

 km

7,
57

 km

1.

1.
4.

5.

7.

8.

napojení ulice
Podle Náhonu

trasa podél Botiče

trasa podél Botiče 2.

6.

3.

HAMR1.

4.
5.

7.

8.1.

2.

6.

3.

HAMR1.

4.
5.

7.

8.1.

VI.     Lesopark Olgy Havlové 6. Lesopark Olgy Havlové

Axonometrie - cesta v korytě

Schematický řez 7,57 km - pobytové molo

Axonometrie - stánek s občerstvením Schema - hmyzí hotel

Schema návrhu

Využití a podpoření stávajícího přírodního charakteru místa, vznik le-
soparku s množstvím rozličných aktivit. Přímé napojení sítí cest na prome-
nádu podél Botiče v obou směrech.

1. Vykonzolovaná lávka v korytě, 
přímé napojení za Jižní spojkou

2. Altán, klidové místo k rozjímání 
a meditaci na novém „ostrově“

3. Naučná stezka „Fauna a flora 
podél Botiče“, infotabule, insect 
hotel, ptačí budky atd.

4. Sezónní stánek, občerstvení 
s posezením a toaletami

5. Dětské hřiště (v návaznosti na 
občerstvení)

6. Grilovací místa, ohniště 
7. Ovocný sad
8. Psí louka 

1:1000
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VI.     Lesopark Olgy Havlové
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3.

1.

2.

8.

7.
4.

Záběhlický jez

5.

8,
57

 km

8,
57

 km

BU
S

6.

trasa podél náhonu

sídliště Spořilov

Záběhlický zámek

pěší zóna

ulice Záběhlická
sídliště Práčská

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

3.
1.

2.

7.
4.

5.

6.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

8.

2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek
2.

1. 3.

4.

5.

Záběhlický jez

Záběhlický zámek

VII.     Záběhlický jez 7. Záběhlický jez

Schematický řez 8,57 km - přívoz

Schema - přesun autobusové zastávky

Axonometrie - molo s půjčovnou loděk Axonometrie - pláž se saunou

Schema návrhu

Prostor Záběhlického jezu má velký potenciál a pomocí vhodných zásahů 
dochází k vytvoření atraktivního místa. Směrem do města je uvažování 
s lineárním pěším prostupem podél náhonu Hamerského rybníka. Okolo 
Záběhlického zámku je navržena pěší zóna.

1. Pobytové molo s půjčovnou 
lodiček a šlapadel

2. Stánek s občerstvením a ven-
kovní posezení

3. Přívoz nad jezem, propojení 
obou břehů

4. Městská pláž, svahování břehu

5. Malé molo se saunou
6. Převlékárna a toalety
7. Přístup k vodní hladině, možnost 

posezení
8. Napojení pěší cesty podél náho-

nu Hamerského rybníka

1:750
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VII.     Záběhlický jez
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6.

5.
1.

8,69 km

8,69 km

9,02 km

9,02 km

8,
86

 k
m

8,
86

 k
m

2.

4.

3.

2.

3.

trasa podél Botiče

trasa podél Botiče

Práčská ulice

sídliště Práčská

zahrádkářská osada

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

zahrádkářská osada

4.

6.

5.3.

2.

1.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

sídliště
Práčská

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.
3.

6.

1.

5.

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

4.

2.

bývalý mlýn

3.

3.

plánovaná

zahrádkářská osada

2.

4.

4.

8. Lávka od Práčské Schematický řez 8,69 km - pobytové moloSchema návrhu

VIII.     Lávka od Práčské

Propojení sídliště Práčská a meandru Botiče. Využití přírodního charak-
teru místa i opěrné stěny vozovky jako plátna pro umělecké dílo. Vedení 
trasy pro pěší blíže vodnímu toku a navázání doplňkových prvků k zasta-
vení a odpočinku.

1. Nová lávka
2. Typová odpočinková místa
3. Fit/senior fit park
4. Umělecké dílo, street art na 

stěně ze štětovnic

5. Pobytové molo/schody (pohled 
na stěnu se street art)

6. Psí louka

Schematický řez 8,86 km - lávka Schematický řez 9,02 km - molo s lavičkou Schematický půdorys - molo s lavičkou

1:750
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VIII.     Lávka od Práčské
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4.

trasa podél Botiče

Mattioliho nádrž

zámek Práče

Zahradní Město

bývalý mlýn

Práčský rybník

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

soukromý pozemek

bývalý mlýn

3.

4.

2.

3.

5.

zámek Práče

Práčský rybník

6.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

1.

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.
3.

6.

1.

5.

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

soukromý pozemek

bývalý mlýn

3.

plánovaná

2.

4.

4.

9. Práčský rybník Axonometrie - molo se saunouSchema návrhu

IX.     Práčský rybník

Propojení cesty podél Botiče s Práčským rybníkem. Rozšíření sítě cest 
v návaznosti na Mattioliho nádrž a dále k Novému Zahradnímu Městu. 
Doplnění dílčích prvků podél cesty – herní a odpočinkové.

1. Nová lávka
2. Odpočinkové místo pro běžce 

a cyklisty
3. Lanové centrum (nad vodou 

i v korunách stromů)
4. Stezka na hraně rybníka, propo-

jení s areálem historické osady 
Práče

5. Malé molo se saunou
6. Nová cesta pro pěší k Mattioliho 

nádrži

Schematický řez 9,58 km - lanové herní prvky Schematický řez 9,60 km - lávka Detail - odpočinkové místo

1:750
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IX.     Práčský rybník
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2.

1.

3.

4.

5. 6.

10,40 km

Mattioliho nádrž
Práčský rybník Nové Zahradní Město

trasa podél Botiče

trasa podél Botiče

trasa podél Botiče

jez Marcela

10,40 km

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.

3.

2.
1.

4.

6.

jez M
arcela

Hamerský
rybník

sportareál Hamr

golfiště

Dům Naděje

Kostel Narození
Panny Marie

1.

2.

3.

5.
3.

6.

1.

5.

Gymnázium 
Přípotoční 

sportovní  
hala 

plánovaná školka 

3.

plánovaná

2.

4.

10. Jez Marcela Schematický řez 10,40 km - lávka nad jezemSchema návrhu

X.     Jez Marcela

Podpora krajinného charakteru místa, přírodní památka. Doplnění bo-
dových aktivit, možnost konání různých přírodních slavností, sdružování 
obyvatel z okolí atd. Propojení břehů a návaznost na stávající síť cest.

1. Centrální ohniště, sdružovací 
prostor

2. Možnost koupání, malé pobyto-
vé molo

3. Subtilní lávka nad jezem jako 
variantní řešení přechodu

4. Pontonový most, hlavní návrh 
přechodu přes vodní hladinu

5. Pobytové místo na břehu
6. Zastřešený altán s posezením

Schematický řez příčný - jez a lávka Schematický půdorys - altán Axonometrie

1:750
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X.     Jez Marcela
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nová stavba

transformační 
potenciál 

lávka

terasa

rampa 

schody

lavičky

odpočinkové 
místo

ST01_A stánek s občerstvením, Perucká
ST02_A městský dům/blok, Vršovická
ST03_A vstupní turnikety do areálu Bohemians
ST04_A komerční jednotky/stánky U Seřadiště
ST05_C stánek s občerstvením, Lesopark Olgy Havlové
ST06_C altán, Lesopark Olgy Havlové
ST07_B stánek s občerstvením, Záběhlický jez
ST08_C altán u jezu Marcela

TF01_A trafostanice K Botiči
TF02_A trafostanice Sportovní
 
 
LA01_A lávka u Havlíčkových sadů
LA02_A lávka u Bohemians
LA03_C lávka za Jižní spojkou
LA04_B lávka na Práčskou ulici
LA05_C lávka u Práčského rybníku
LA06_B lávka u Mattioliho nádrže
LA07_C lávka u jezu Marcela
LA08_C pontonový most u jezu Marcela
 
 
T01_A pobytová terasa s posezením, větší
T01_B pobytová terasa s posezením, větší
T01_C pobytová terasa s posezením, větší
T02a_A vyhlídková terasa lokální, bodová
T02a_C vyhlídková terasa lokální, bodová
T02b_A vyhlídková terasa lokální, plošná
T02b_B vyhlídková terasa lokální, plošná
T02b_C vyhlídková terasa lokální, plošná

R01a_A rampa stoupající z koryta
R01b_A rampa stoupající z koryta

S01a_A pobytové schody městského typu
S01a_B pobytové schody městského typu
S01b_A pobytové schody městského typu, liniové
S01c_A pobytové schody městského typu, kulturní scéna
S02_B pobytové schody přírodního typu
S02_C pobytové schody přírodního typu
S03_A bodové schody
S04_A přístup na cestu v korytu potoka
S04_B přístup na cestu v korytu potoka
 
 
 
L01_A lavička na molu v úrovni koryta
L01_B lavička na molu v úrovni koryta
L01_C lavička na molu v úrovni koryta
L02_A lavička na břehu
L02_C lavička na břehu
L03_A schodišťové stupně k sezení na břehu
L04_C lavička samostatná
 
 
B, C chráněná, zastřešená odpočinková místa

Prvky navrhovaných zásahů dle typu a charakteru místa, 
ve kterém se nachází

03.4 Katalog

Charakter (místa)

Kódové značení

A – město
B – předměstí
C – krajina

S  1  a  _  A
označení  pořadové  varianta  charakter
prvku  číslo

molo

aktivity

pěší cesty

M01a_A molo na úrovni hladiny, středně velké
M01a_B molo na úrovni hladiny, středně velké
M01a_C molo na úrovni hladiny, středně velké
M01b_A molo na úrovni hladiny, velké
M01b_C molo na úrovni hladiny, velké
M02_A bodové molo zpřístupněné schodištěm
M02_C bodové molo zpřístupněné schodištěm
M03_B bodové/liniové molo zpřístupněné chodníčkem
M03_C bodové/liniové molo zpřístupněné chodníčkem
 
 
A01_A herní prvek – lanovka
A02_A letní kino – promítání
A03_B půjčovna loděk a šlapadel
A04_B sauna
A05_C lanové herní prvky nad vodou
 
 
C01_A cesta v korytu
C01_B cesta v korytu
C02_B cesta po betonové hrázi
C03_B cesta po visuté lávce
C03_C cesta po visuté lávce
C04_A pěšina v úrovni terénu
C04_B pěšina v úrovni terénu
C04_C pěšina v úrovni terénu
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Nové stavby

ST01_A   stánek s občerstvením, 
  Perucká

ST02_A   městský dům/blok, 
  Vršovická

- stálá stavba nebo dočasná
- kontejnerový typ, alternativně lehká dřevostavba
- posezení na břehu s výhledem na Botič

- komerční parter po celém obvodu stavby
- směrem do Vršovické možné „podloubí“ (lok. centrum) 
- kombinace funkcí (komerce, kanceláře, bydlení)

- lehká, transparentní konstrukce, možné zastřešení
- mimo konání zápasů volný průchod

Galerie Cafe Park, Pardubice

Rychlé občerstvení, kontejner Vstupní objekt nádraží studie, Helsinky, Finsko

Pavilon v přístavu, Marseille, Francie (Foster + Partners)

ST03_A   vstupní turnikety do areálu  
  Bohemians

Soutěž na galerii, Bruggy, Belgie (Eduardo Souto de 
Moura)

Laboratory building, Basilej, Švýcarsko (David Chipper-
field Architects)

ST04_A   komerční jednotky (stánky),  
  U Seřadiště

- jednotlivé stánky/buňky/kóje
- stálé využití nebo pop-up stores (příležitostné využití)
- komerce/dílny/občerstvení

- možnost uzavření
- výrazný, barevný vzhled, industriální charakter

Podzemní obchodní pasáž, Seoul, Korejská republika

Trh s knihami, Southbank, Londýn, Velká Británie

Bubble Tea shop, Bristol, Velká Británie

Modulový kontejner, Plzeň

Občerstvení, modulový kontejner, Čína

Steetfood market, Londýn, Velká Británie

ST05_C stánek s občerstvením,   
  Lesopark Olgy Havlové

- stánek sezóního typu
- dočasná/demontovatelná konstrukce nebo 

typ kontejnerového stánku

A – město
B – předměstí

C – krajina
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ST06_C altán, Lesopark O. Havlové
ST08_C altán u jezu Marcela

- subtilní otevřený altán, plně zastřešený (stín, ochrana 
před deštěm)

- možnost posezení, občerstvení se

Forest shelter, Bertrichamps, Francie

Red Ribbon Park, Quinhuangdao, Čína

ST07_B stánek s občerstvením, 
  Záběhlický jez

- občerstvení s posezením na terase
- výhled na vodní hladinu a jez
- v návaznosti na molo a půjčovnu loděk

Arbory Bar, Melbourne, Austrálie

Main Street Garden, Dallas, USA

Transformační potenciál

- stávající stavba s transformačním potenciálem
- stánek s občerstvením/trafika/malá prodejna
- např. využití popínavých rostlin, porostlá fasáda

House by the water, Mandurah, Austrálie

Hranipex hala, Komorovice (OK PLAN Architects)

TF01_A   trafostanice K Botiči
TF02_A   trafostanice Sportovní

Lávky

LA01_A   lávka u Havlíčkových sadů
LA02_A   lávka u Bohemians

- konstrukce beton, kov, sklo
- zábradlí plné i perforované
- odolný povrch (dlažba, beton, živice)

LA04_B   lávka na Práčskou ulici
LA06_B   lávka u Mattioliho nádrže

Park by Serlachius Museum Gostta, Mänttä, Finsko

- konstrukce kov, dřevo
- zábradlí drátěné/plné

Lávka pro pěší, Calahorra, ŠpanělskoMost pro pěší Ribja, Ljubljana, Slovinsko

Lávka, Basilej, Švýcarsko

LA03_C   lávka za Jižní spojkou 
LA05_C   lávka u Práčského rybníku

- subtilní konstrukce
- přírodní materiály
- lehké, transparentní zábradlí (průhled)

Lávka 23° Escape, Khao Yai, Thajsko

Lávka přes řeku Gave d´Aspe, Oloron, Francie

A – město
B – předměstí

C – krajina
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LA07_C   lávka u jezu Marcela

- lehká subtilní ocelová konstrukce
- transparentní zábradlí

- plovoucí pontonový most
- měkká křivka, povrch z přírodního materiálu

Most pro pěší přes řeku Vispa, Visp, Švýcarsko

Lávka Hotton, Belgie

The Floating Piers, jezero Iseo, Itálie (Christo)

Pontonový most, Bergen op Zoom, Nizozemsko

Lávky – pontonový most

LA08_C   pontonový most 
  u jezu Marcela

Terasy

T01_A    pobytová terasa 
  s posezením, větší

Alsion-University of Southern Denmark, Sonderborg, 
Dánsko

Watford Parade, Watford, Velká Británie

- dlážděný, betonový nebo dřevěný povrch

T01_B   pobytová terasa 
  s posezením, větší

Luiz Pablo Conde Waterfront Promenade, Rio de Janei-
ro, Brazílie

Schinkel Islands, Amsterdam, Nizozemsko

- betonový, dřevěný povrch

T01_C   pobytová terasa 
  s posezením, větší

- přírodní materiály dřevo/písek/mlat

Pause Court and Lawn Hill, Pattaya, Thajsko

Nábřeží, Ljubljana, Slovinsko

A – město
B – předměstí

C – krajina
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T02a_A   vyhlídková terasa lokální,   
  bodová

- vykonzolovaná vyhlídka
- transparentní zábradlí, madlo vhodné k delšímu opření

Chicago Riverwalk, Chicago, USA

Mangfallpark, Rosenheim, Německo

T02a_C   vyhlídková terasa lokální,   
  bodová

- subtilní konstrukce
- přírodní materiály

Garden of Destiny, Krievkalna, Island

Fuzhou Vanke Yongtai, Fuzhou, Čína

T02b_A   vyhlídková terasa lokální,   
  plošná

- robustní i subtilní konstrukce, různé charaktery pojetí
- beton, kovový rošt...

Bondi to Bronte Coastwalk, Sydney, Austrálie

Kalvebod Waves, Kodaň, Dánsko

T02b_B  vyhlídková terasa lokální,   
  plošná

- robustní i subtilní konstrukce, různé charaktery pojetí 
(přírodní, tradiční)

- přírodní materiály

Wet Meadow and Source of the River Norges, Norges-
-la-Ville, Francie

Maselakepark, Berlin, Německo

T02b_C  vyhlídková terasa lokální,   
  plošná

- subtilní konstrukce
- přírodní materiály

Smith Creek Pedestrian Bridge, Clifton Forge, USA

Obnova nábřeží řeky Loučné, Litomyšl (Rusina Frei 
architekti)

Rampy

R01a_A
R01b_A

rampa stoupající 
z koryta

- rampa z kovového roštu, dlážděná, kámen, beton
- zábradlí v požadovaných místech z hlediska bezpeč-

nosti

Eye Square, Amsterdam, Nizozemsko

Promenáda Fuzhou Vanke Yongtai, Fuzhou, Čína

A – město
B – předměstí

C – krajina

20
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Schody

S01a_A pobytové schody   
  městského typu

Zuidwestoever, Amsterdam, Nizozemsko

Chicago Riverwalk, Chicago, USA

- beton, kámen, dlažba
- pobytové schody k posezení a s rozšířenou podestou 

u hladiny

S01a_B pobytové schody 
  městského typu

Úprava nábřeží řeky Loučné, Litomyšl (AP Atelier)

Laasby Sea Park, Lassby, Dánsko

- dřevo, kámen, přírodní materiály
- pobytové schody k posezení

S01b_A pobytové schody 
  městského typu, liniové

- beton, kámen
- dlouhé pobytové schody k posezení
- členění břehu

Nábřeží, Ljubljana, Slovinsko

Granary Square, Londýn, Velká Británie

S01c_A    pobytové schody městského  
  typu, kulturní scéna

Folly for a Flyover, Londýn, Velká Británie

Folly for a Flyover, Londýn, Velká Británie

- dočasná kulturní scéna pod mostem
- promítání, divadlo, happeningy
- využití sklonu terénu pod mostem k posezení

S02_B  pobytové schody 
  přírodního typu

- betonové bloky zasazené do terénu
- neformální schodiště a posezení
- tvarovaný terén s vloženými prvky k sezení

Parco Fluviale di Barcelos, Barcelos, Portugalsko

Ostrov přátelství, Potsdam, Berlin

S02_C  pobytové schody 
  přírodního typu

- terén terasovitě tvarovaný
- neformální posezení
- vložené prvky schodů

EANA Park, Lillebonne, Francie

Nábřeží Saony, Lyon, Francie

A – město
B – předměstí

C – krajina
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S03_A bodové schody

- betonové schody
- se zábradlím, lokální stupně bez zábradlí

S04_A přístup na cestu 
  v korytu potoka

- schody s pokračující cestou v úrovni koryta
- beton, kámen
- s více stupni zábradlí

Buffalo Bayou Promenade, Houston, USA

Broad River, Severní Karolina, USA

Nábřeží Saony, Lyon, Francie

Nábřeží, Ljubljana, Slovinsko

S04_B  přístup na cestu 
  v korytu potoka

- schody s pokračující cestou v úrovni koryta
- beton, kámen, kovový rošt
- zábradlí

Campus park, Lund, Švédsko

The Freedom Park, Tshwane, Jižní Afrika

Lavičky

L01_A  lavička na molu 
  v úrovni koryta

Mangfallpark, Rosenheim, Německo

Nábřeží Saony, Lyon, Francie

- lavička na úrovni koryta usazená na podestě
- beton, dřevo

L01_B  lavička na molu 
  v úrovni koryta

- lavička na úrovni koryta usazená na podestě
- lavička integrovaná do mola nebo samostatná
- kov, dřevo

Obnova nábřeží řeky Loučné, Litomyšl (Rusina Frei 
architekti)

Konverze Estienne-et-Foch Barrack, Landau, Německo

L01_C  lavička na molu 
  v úrovni koryta

- lavička na úrovni koryta usazená na podestě
- lavička integrovaná do mola nebo samostatná
- dřevo, přírodní materiály

Qunli National Urban Wetland, Qunli, Čína

Qunli National Urban Wetland, Qunli, Čína

A – město
B – předměstí

C – krajina
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L02_A  lavička na břehu

- lavička s opěradlem nebo bez, oboustranná
- dřevěné lamely
- integrované prvky pro cyklisty

Dřevěný mobiliář

Dřevěná lavička na kamenné zídce, Monlucon, Francie

L02_C  lavička na břehu

- přírodní materiály, teplé i studené
- minimální nebo žádná údržba

Little Bay Cove, Malabar, Austrálie

Dřevěná masivní lavice, Melbourne DesignFest

L03_A  schodišťové stupně 
  k sezení na břehu

- schodišťové stupně zasazené do terénu
- alternativa ke klasickým lavičkám
- dřevo, beton, kámen

Little Bay Cove, Malabar, Austrálie

Schodišťové stupně, Oklahoma, USA

L04_C  lavička samostatná B, C  chráněná, zastřešená 
  odpočinková místa

- lavička ve variantě s opěradlem i bez, oboustranná
- přírodní materiály, teplé i studené
- minimální nebo žádná údržba

Lavička u nádraží, Intelaken, Švýcarsko

Kompozice laviček a lehátek v přírodě

Odpočinková místa

- odpočinkové místo pro chodce a cyklisty
- zastřešené, ochrana proti nepřízni počasí
- pravidelně rozmístěné podél trasy

Terapeutický park na venkově, Brilon, Německo Botanická zahrada, Nerja, Španělsko

Pozorovatelna, Gualleco, ChileModulární přístřešek

A – město
B – předměstí

C – krajina
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Mola

M01a_A molo na úrovni hladiny,   
  středně velké

Schinkel Island, Amsterdam, Nizozemsko

Seosoul Lake Park, Seoul, Korejská republika

- dřevo, beton, kámen

M01a_B molo na úrovni hladiny,   
  středně velké

- dřevo, beton, kov

Úpravy nábřeží, Staßfurt an der Bode, Německo

Konverze Estienne-et-Foch Barrack, Landau, Německo

M01a_C molo na úrovni hladiny,   
  středně velké

- přírodní materiály

Tianjin Qiaoyuan, Tianjin City, Čína

Renaturace řeky Aire, Ženeva, Švýcarsko

M01b_A molo na úrovni hladiny,  
  velké

- dřevo, beton, kámen
- možné odstupňování (podesta, stupně)
- prostor pro aktivity

Kvæsthusmole, Kodaň, Dánsko

Marina Park, Barcelona, Španělsko

M01b_C molo na úrovni hladiny,  
  velké

- dřevo, přírodní materiály
- možné odstupňování (podesta, stupně)

Jardin des rives, Amiens, Francie

Dřevěné molo, Eutin, Německo

M02_A bodové molo 
  zpřístupněné schodištěm

- molo dřevěné, betonové
- kontakt s vodní hladinou

Přístup k vodní hladině, Ljubljana, Slovinsko

Přístup k vodní hladině, St Jacques Ecological park, 
Francie

A – město
B – předměstí

C – krajina
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M02_C bodové molo 
  zpřístupněné schodištěm

Bottière Chênaie, Nantes, Francie

- malé dřevěné molo
- individuální rekreace
- kontakt s vodní hladinou

- malé dřevěné molo
- individuální rekreace
- kontakt s vodní hladinou

- malé molo, dřevo, kovový rošt
- individuální rekreace
- kontakt s vodní hladinou

M03_B bodové/liniové molo 
  zpřístupněné chodníčkem

Revitalizace parku Na Špici, Pardubice (M1 architekti) Soukromá zahrada, Dallas, USA

Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň (Projektil)

M03_C bodové/liniové molo 
  zpřístupněné chodníčkem

Dřevěné molo, Eutin, Německo

Konverze Estienne-et-Foch Barrack, Landau, Německo

Aktivity

A01_A herní prvek – lanovka

- herní dětský prvek využívající stávající konstrukci
- jednoduchá lanovka

A02_A letní kino – promítání

St. George OpenAir Cinema, Sydney, Austrálie

Southwark OpenAir, Londýn, velká Británie

- promítání pod širým nebem a nad vodní hladinou
- využití schodů jako amfiteátru k posezení diváků

Odměna v soutěži na lávku Holešovice Karlín, Praha 
(Petr Hájek Architekti)

Lanovka, Rapid Creek Hut, Nový Zéland

A03_B půjčovna loděk a šlapadel

- malá půjčovna lodiček a šlapadel
- napojení na pobytovou terasu s občerstvením

Půjčovna šlapadel Slovanka, Praha

Půjčovna šlapadel, Bezdrev

A – město
B – předměstí

C – krajina
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Plovoucí sauna, Seattle, USA

Sauna na molu, Amot, Švédsko

A04_B sauna

- sauna plující po vodě nebo umístěná na malém molu
- dřevo, ponton

A05_C lanové herní prvky 
  nad vodou

- herní prvky pro děti na způsob lanového parku
- v korunách stromů nebo nad vodní hladinou

Lanové centrum nad vodou, Nizozemsko

Lanové centrum, Varšava, Polsko

Cesty

C01_A cesta v korytu

- cesta v korytu, mírně nad úrovní hladiny
- kovový rošt, dřevo, beton
- cesta stálé nebo proměnlivé šířky

Maselakepark, Berlin, Německo

Koryto potoka, Los Angeles, USA

C01_B cesta v korytu

- cesta v korytu, mírně nad úrovní hladiny
- kovový rošt, dřevo, beton

MacKenzie Falls Gorge, Grampians National Park, Austrálie

Nábřeží Saony, Lyon, Francie

C02_B cesta po betonové hrázi

- využití stávající betonové hráze pro průchod

Schwäbisch Gmünd, Německo

Nábřeží Saony, Lyon, Francie

A – město
B – předměstí

C – krajina
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Nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň (Vít Branda)

C03_B cesta po visuté lávce

- vykonzolovaná lávka nad úrovní hladiny
- kovový rošt, dřevo

La Rosa Reserve Stream Daylighting, Auckland, Nový 
Zéland

C03_C cesta po visuté lávce

- vykonzolovaná lávka nad úrovní hladiny
- dřevo, přírodní materiály

Minghu Wetland Park, Liupanshui City, Čína

Jelení příkop, Praha (AP Atelier)

C04_A pěšina v úrovni terénu

- pěšina hliněná, dlážděná kamenem, cihlami nebo 
betonovými tvárnicemi

- možný přírodní vzhled prorostlý trávou či travinami

Nábřeží Torysy, Prešov, Slovesko

Betonové šlapáky v trávě

C04_B pěšina v úrovni terénu

- mlat, přírodní zpevněné povrchy

Cherry Creek bike trail, Denver, USA

Parkorman Park, Istabul, Turecko

Dřevěná cesta

Ulice Plantáž, Brandýs nad Labem

C04_C pěšina v úrovni terénu

- dřevo, kůra, přírodní materiály

A – město
B – předměstí

C – krajina
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Přílohy
Tato kapitola obsahuje doplňkové informace 
vztahující se k toku Botiče a jeho okolí.

04
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Říčka Botič je z historického hlediska velmi 
významná. Důkazy o osídlení v jejím oko-
lí pochází již z pravěku. Objevy potvrdily 
výskyt pohanských pohřebišť, pozůstatky 
osady z mladší doby kamenné, hroby z po-
zdní doby kamenné a další. 

Název Botič je doložen již od 12. století, ale 
jeho původ není zcela jasný. Jedna varianta 
nabízí souvislost se slovem „botnění”, tj. 
nabývání na objemu, rozvodňování. Druhá 
možnost se přiklání k odvození od názvu 
mlýna Botič, který stál pravděpodobně pod 
Vyšehradem. Již od středověku je ale též 
nazýván Vinným potokem. Důvodů může být  
několik. Koryto protékalo rozlehlými údolími 
s vinicemi a jedna stará legenda dokonce 
popisuje, že se voda v potoce jednoho večera 
změnila na víno. Případně pojmenování může 
být shoda v názvu s jedním z přítoků, který 
se také jmenoval Vinný (dnes Pitkovický 
potok).

Karel Výrut v knize Kapitoly z pražské his-
torie píše: „Málokterý potok měl v minulosti 
tak významnou úlohu při osidlování a tvor-
bě pražského okolí. Botič přispěl ke vzniku 
Vršovic, Záběhlic i Michle. Jeho široká niva 
a okolní mírné svahy vytvářely výhodné pod-
mínky pro rybolov, vinařství a zemědělství. 
Už ve 12. století byly lučiny kolem potoka 
kultivovány v úrodná pole, chmelnice a vini-

ce, jež jsou v tomto kraji známy již 
z 13. století, ještě před nařízením Karla IV. 
o rozvoji vinařství v okolí Prahy.”

Původně byl Botič velmi čistý a plný ryb. Při 
jeho toku stálo 30 mlýnů, jeho vodu používa-
ly okolní pivovary k vaření piva a obyvatelé 
na zavlažování vinic, zahrad a chmelnic. 
Obcím v okolí svých břehů přinášel hospo-
dářskou prosperitu.

Koncem 19. a začátkem 20. století se ale 
začíná o dolním toku mluvit jako o špinavé 
stoce. To souvisí především s rozvojem prů-
myslových a hospodářských závodů, které 
vypouštěly do koryta znečištěnou vodu, 
a neexistující kanalizací. Pro odlehčení mů-
žeme zmínit častý citát vršovických matek: 
„Máš krk špinavej jako Botič.”

V minulosti se datuje několik povodní, kdy 
přírodní Botič zaplavoval domy a okolí. Proto 
byl potok v letech 1912 a 1914 zregulován. 
Ale i poté se záplavy objevily. Tato situace 
se samozřejmě nelíbila lidem v jeho okolí 
a koncem 30. let 20. století byly dokonce 
zpracovány projekty na jeho odvedení do 
Krčského potoka a zavezení koryta. Naštěstí 
k tomuto nikdy nedošlo. Ale úvahy o svedení 
do uzavřeného kanálu na několika místech 
byly skutečně z různých důvodů provedeny.

Historický vývoj toku Botiče a jeho okolí

04.1 Historie Botiče

Botič u Michelské plynárny 1982, K. VávraBotič u Kozinova náměstí v 30. letech

Stará Hostivař na obraze Karla Liebschera

Botič mezi Záběhlicemi a Práčemi

U “Hameráku”

Regulace koryta v Michli, model Městské plynárny 1937

Botič v Záběhlicích

Záběhlická prádelna a čistírna

Zástavba v okolí Botiče ve 20. letech
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Rozsáhlá letní povodeň v roce 1958 podnítila 
rozhodnutí o stavbě Hostivařské přehrady 
na toku Botiče. Výstavba probíhala v letech 
1960–1963. Roku 1964 byla vodní nádrž 
Hostivař napuštěna a zprovozněna. Přehrada 
se brzy stala i oblíbeným rekreačním místem 
Pražanů.

Roku 1968 byla vyhlášena přírodní památka 
Meandry Botiče. Jedná se o část toku v úze-
mí od Hostivařské přehrady po Práče. Botič 
zde má přírodní meandrující charakter toku 
s břehovými porosty a výskytem chráněných 
a ohrožených druhů ptactva a společenstvím 
vodních živočichů. Meandry Botiče jsou sou-
částí přírodního parku Hostivař-Záběhlice, 
který byl vyhlášen v roce 1990 a rozkládá se 
podél toku Botiče mezi vodní nádrží Hostivař 
a Hamerským rybníkem.

Povodeň v Záběhlicích 1958 Botič meandry v Hostivaři 1985, K. Vávra, J. Pavlásek

Povodeň 1958

Povodeň v Hostivaři 1958

Povodeň v Hostivaři 1958, Kozinovo náměstí

22
0–

22
1



Císařské povinné otisky stabilního 
katastru 1824–1836

Stabilní katastr ukazuje úsek Botiče od staré 
Hostivaře po vlití do Vltavy u Vyšehradu. 
Potok protéká zemědělskou krajinou a má 
přírodní meandrující charakter. V jeho okolí 
se nachází původní vesnice a usedlosti. Mimo 
již zmíněné Hostivaře je to po směru toku 
osada Práče, dále vesnice Záběhlice, Michle, 
Vršovice a Nusle. Podél celého koryta může-
me vidět zelený vegetační pás.

Hamerský rybník, zvaný Hamerák, byl 
založen v roce 1770 společně s hamrem na 
zpracování mědi. Hamr je vybaven stej-
ně jako kovářská dílna, ale kovací stroj je 
poháněný vodním kolem. V době vzniku se 
jednalo o převratnou novinku pro široké okolí 
Záběhlic. Hamr sloužil do roku 1880, kdy 
byl nahrazen malou slévárnou průmyslníka 
Františka Ringhoffera. V roce 1912 byla na 
stejném místě zřízena prádelna a chemická 
čistírna Ferdinanda Blechy, zvaná Standard. 
Hamerský rybník poskytoval nevyčerpatelný 
zdroj měkké vody a v okolí bylo dostatek luk 
vhodných k bělení prádla.

0,0 0,5 1,0 2,0 km
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Letecké snímkování 1938

O 100 let později vidíme velkou změnu 
v charakteru města a okolní krajiny. Mění se 
struktura městské zástavby, Praha vystu-
puje ze svého historického jádra a vzniká 
bloková zástavba Vinohrad, Vršovic a Nuslí. 
Postaveno bylo též například zahradní město 
Spořilov a další. 

Novým výrazným prvkem včleněným do 
města a jeho okolí je železnice, která byla za-
vedena v 70. a 80. letech 19. století. Nejprve 
bylo vytvořeno spojení mezi Hlavním nádra-
žím (Nádraží Franze Josefa), Benešovem 
a Vídní, dále osobní a seřaďovací nádraží 
Nusle - Vršovice a posléze i trať do Modřan, 
zvaná Modřanka. Spojení nádraží Františka 
Josefa I. a vršovického nádraží bylo prove-
deno pomocí raženého tunelu délky 1140m 
pod vinohradským návrším ústícím do údolí 
Botiče. V 70. letech 19. století to byla největ-
ší stavba svého druhu v Rakousku-Uhersku.  
Budova Vršovického nádraží pochází z roku 
1882 a v roce 1899 byla rozšířena do dnešní 
podoby. Během stavby Modřanky musel být 
překonán vrch Bohdalec, který byl roku 1882 
taktéž prokopán 100 metrovým tunelem. 
Později se tato prodloužená dráha stala velmi 
oblíbenou především k rekreaci a Pražané 
ji překřtili na Posázavský pacifik. Všechny 
tyto železniční stavby křižují a ovlivňují tok 
Botiče.

V roce 1899 bylo také zavedeno tramvajo-
vé spojení Vršovic s Prahou. Nejprve byly 
zprovozněny 4 zastávky, ale síť “elektrik” se 
průběžně rozšiřovala. 

V této části toku mezi Michlí a Nuslemi bylo 
koryto usměrněno a napřímeno. Významnější 
regulace probíhaly v letech 1912 a 1914. 
Roku 1923 při dalších úpravách toku zanikly 
pozůstatky mlýnského náhonu v centru 
Vršovic. Postupně též mizely rybníky podél 
Botiče. Do dnešních dní se zachoval pouze 
Hamerský a Práčský rybník.

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

trať do Modřan

osobní a seřaďovací
nádraží Nusle - Vršovice

nové seřaďovací nádraží Vršovice

trať Hlavní nádraží

trať do Benešova

USMĚRNĚNÝ TOK

Hostivař

Michle

Záběhlice
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Letecké snímkování 1953

V poválečných letech je město dále zahušťo-
váno. Vzniká bytová výstavba ve Vršovicích 
i okolních částech. Založeno je Zahradní 
Město v Záběhlicích. V areálu plynárny 
Michle je patrné více meandrující, přírod-
ní koryto Botiče než v předchozích letech. 
Pravděpodobně je to důsledek ponechání 
toku přirozenému neregulovanému vývoji 
v průmyslovém areálu, kde na něj nebyly 
kladeny žádné nároky.

KORYTO VÍCE
MEANDRUJÍCÍ

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

Hostivař

Michle

Záběhlice

Zahradní Městoareál plynárny
Michle
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Letecké snímkování 1975

Roku 1968 byla vyhlášena přírodní památka 
Meandry Botiče. Jedná se o část toku na 
území od hostivařské přehrady po Práče. 
Botič zde má přírodní meandrující charakter 
toku s břehovými porosty, kde se výsky-
tují chráněné a ohrožené druhy ptactva 
a společenství vodních živočichů. Tomuto 
aktu předcházelo zprovoznění hostivařské 
přehrady roku 1964, kdy přestal být potok 
záplavový. 

V rámci pokračování bytové výstavby v dru-
hé polovině 20. století vznikla další sídliště 
a zahradní města, např. Skalka, Spořilov II. 
atd. Na železnici vzniklo propojení na nové 
nádraží v Krči. V roce 1961 byla taktéž zahá-
jena výstavba odstavného nádraží Praha-Jih, 
vedle areálu plynárny Michle. V této oblasti 
byly v návaznosti na tyto nové dopravní 
a průmyslové stavby provedeny zásadní 
úpravy toku Botiče. Části v místě odstavného 
nádraží a na druhé straně areálu plynárny 
byly zatrubněny a středový úsek byl výrazně 
zregulován do téměř rovného koryta. K mír-
né úpravě toku došlo také v Hostivaři.

REGULACEZATRUBNĚNÍ ZATRUBNĚNÍ

areál plynárny
Michle

Odstavné
nádraží
Praha-Jih

ZATRUBNĚNÍ

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

Hostivař

Michle

Záběhlice

Spořilov II.

Zahradní Město

Skalka

0,0 0,5 1,0 2,0 km
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Od začátku 80. let průběžně probíhala 
výstavba Jižní spojky pro automobilovou 
dopravu. Nejprve byl zrealizován jižní úsek 
mezi Barrandovským mostem a Chodovskou 
radiálou, poté následovala část kolem Spo-
řilova a Zahradního Města. To s postupnou 
dostavbou odstavného nádraží Praha-Jih 
negativně ovlivnilo území i tok Botiče. Mezi 
komunikacemi Chodovská a Jižní spojka pro-
běhla regulace koryta a v oblasti nového ko-
lejiště byl potok zatrubněn. Praha se rozrůstá 
o průmyslové areály například v Malešicích 
a Štěrboholech.

Letecké snímkování 1988

REGULACE

ZATRUBNĚNÍ

REGULACE

areál plynárny
Michle

Odstavné
nádraží
Praha-Jih

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

Hostivař

Michle

Záběhlice

Spořilov II.

Zahradní Město

Skalka

Malešice

Jižní spojka
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Městská zástavba je ve sledované oblasti 
usazená a nedochází k velkým změnám, pro-
bíhá pouze lokální doplňování. Taktéž liniové 
dopravní stavby zůstávají stejné. Tok Botiče 
probíhá beze změn, doplněno je například 
sportoviště u Hamerského rybníka. Součástí 
sportovního areálu jsou otevřené antukové 
kurty, klub, restaurace, bazén, sauna a další 
doprovodné služby.

Letecké snímkování 2003

areál plynárny
Michle

Odstavné
nádraží
Praha-Jih

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

Hostivař

Michle

Záběhlice

Spořilov II.

Zahradní Město

Skalka

sportovní
areál

Jižní spojka
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Městská zástavba je ve sledované oblasti 
usazená a nedochází k velkým změnám, 
probíhá pouze lokální doplňování. Vznikl 
například obchodní dům Eden a fotbalový 
stadion Eden. Liniové dopravní stavby zůstá-
vají také neměnné. Tok Botiče probíhá beze 
změn. Sportoviště u Hamerského rybníka je 
změněno z otevřených hřišť na nafukovací 
haly.

Letecké snímkování 2017

areál plynárny
Michle

Odstavné
nádraží
Praha-Jih

Vinohrady

Vršovice

Nusle

Spořilov

Strašnice

Hostivař

Michle

Záběhlice

Spořilov II.

Zahradní Město

Skalka

sportovní
areál

Jižní spojka

obchodní
dům

fotbalový
stadion
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Porovnání:
Císařské povinné otisky stabilního katastru 
1824–1836 vs. tok Botiče v roce 2017
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rok 2017
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04.2 Majetkoprávní vztahy

Městská část Praha 10
Podíl m. č. Praha 10, dupicita a privatizace
ONV Praha 10 - nedořešené převody
Školská správa - dořešeno
Bytový podnik v likvidaci - zlikvidován

Legenda: Vlastnictví pozemků dle KN

Hl. m. Praha
NVP - dořešeno
TSK - dořešeno
IROP, VHMP-VIS, VHMP-VS - nedořešeno
SVZ, SLZ - nedořešeno
St. Statek - nedořešeno
PKVT - nedořešeno
MF ČR
PFČR, SPÚ
ÚZSVM
MO ČR - MĚVUSS
MV ČR
ČD, a.s.
SŽDC, s.o.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
není zapsáno na LV
požádáno městskou částí o odejmutí
požádáno městskou částí o svěření
Objekt zařazen do:  Privatizace do 2003 (dávka I.-XII.)
      Privatizace 2004 - prodej bytových jednotek
vyřazeno z privatizace (domy do 6 bytových jednotek)
Církevní majetek
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04.3 Metropolitní plán
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Podklady, zdroje 
a odkazy
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Především:Podklady a zdroje

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
- Územně analytické podklady hl. m. Prahy z roku 2016
- Koncepce pražských břehů, Kancelář veřejného prostoru IPR z 02/2014
- mapové podklady ortofoto

Aktualizace cyklogenerelu pro území MČ Praha 10 (Ing. arch. Tomáš Cach, 2014)

Generel veřejných prostranství Prahy 10 (UNIT architekti s.r.o., 2016)

Geoportál hl. města Prahy
- mpp.praha.eu/app/map/zaplavova_uzemi/

Urbanistická studie BSBS (Jiran a partner architekti s.r.o., SUM. architekti, 2017)

www.praha-priroda.cz
www.wikipedia.cz
www.lhmp.cz
http://www.prirodniparky.wz.cz
http://portalzp.praha.eu
https://is.muni.cz/

Historický vývoj:
Karel Výrut – Kapitoly z pražské historie
Karel Výrut – Čtení o Praze 10
Pavel Augusta – Kniha o Praze 10
fotografie – http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/botic/

Odkazy - Reference (analytická část)

Městský charakter – cesty

http://15letuk.kr-ustecky.cz/projekty/cestovni-
-ruch/nabrezi-maxipsa-fika/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Litomy-
sl_Loucna.JPG
http://www.publicspace.org/en/works/g072-preu-
reditve-nabrezij-in-mostovi-na-ljubljanici
http://bbs.zhulong.com/101020_group_687/de-
tail30095280

https://stavbaweb.dumabyt.cz/protipovodova-
-opateni-uprava-beh-eky-loune-3708/clanek.html
http://cuboid.cz/en/projects/competitions/litomy-
sl/
http://www.landezine.com/index.php/2014/08/
minghu-wetland-park-by-turenscape
http://www.esri.com/esri-news/arcwatch/0214/
client-earth

https://www.naspici.eu/
https://www.archiweb.cz/en/n/competition/nabre-
zi-reky-svratky-vysledky-souteze
https://cz.pinterest.com/
pin/385409680585344303/
http://www.landezine.com/index.php/2013/02/
hornsbergs-strandpark-by-nyrens-architects/
hornsbergs-strand-park-by-nyrens-architects-07/

Městský charakter – místa

http://www.nabrezimaxipsafika.cz/
http://www.somethingonprint.com/
post/117995290643/urban-village
https://www.plume-egaree.com/fort-worth-water-
-gardens/
https://www.metalocus.es/en/news/under-water-
-viewpoint-westpol

https://bb-arhitekti.divisare.pro/projects/
198484-preureditve-nabrezij-in-mostovi-na-ljubl-
janici
https://stavbaweb.dumabyt.cz/protipovodova-
-opateni-uprava-beh-eky-loune-3837/clanek.html
https://cz.pinterest.com/
pin/857232110295532564/
https://www.archinfo.sk/vyhladavanie.html?ta-
g=n%C3%A1bre%C5%BEie

https://www.naspici.eu/
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-
-ekonomika/rozvoj-mesto-architektura-litomysl-
-unesco/r~i:gallery:16895
https://divisare.com/projects/297187-pola-freu-
ndschaftsinsel-potsdam
http://www.bba.si/ponudba/pavilion-on-sustar-
-embankment-c-ljubljana-slovenia.html

Příměstský charakter – cesty a místa

https://www.cmgsite.com/cmg-monthly-novem-
ber/
http://hikersbay.com/europe/slovakia/presov?lan-
g=en
https://cz.pinterest.com/
pin/505529126894129637/
http://www.mvvainc.com/m/projects/5/38
https://cz.pinterest.com/
pin/323977766932822018/

https://cz.pinterest.com/
pin/852024823227431391/
https://cz.pinterest.com/
pin/563161128399334978/
https://bit.ly/2H9mGca
https://www.antonmalishev.com/portfolio/mac-
kenzie-falls-trail-design/

https://cz.pinterest.com/
pin/509399407836672465/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/rokytka/revitalizace-a-opravy-na-
-rokytce/revitalizace-koryta-pod-horejsim-rybni-
kem/
https://bit.ly/2uGxjk8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishing_
place_on_Nabas_Lake.jpg

Přírodní charakter – cesty a místa

https://www.archdaily.com/803228/cultuurpark-
-westergasfabriek-gustafson-porter-plus-bowman
https://www.strassenkatalog.de/panoramio/
holzweg_im_moor,21492446.html
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/rokytka/revitalizace-a-opravy-na-
-rokytce/revitalizace-koryta-pod-smetankou/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/kosikovsky-potok/revitalizace-a-
-opravy-na-kosikovskem-potoce/revitalizace-ko-
ryta-kosikovskeho-potoka/

https://www.archdaily.com/551427/a-path-in-the-
-forest-transsolar-and-tetsuo-kondo-architects
https://www.ihome108.com/wp-content/
uploads/2016/11/stepping-10.jpg
https://cz.pinterest.com/
pin/296252481716158888/
http://revitalizace.ldf.mendelu.cz/cz/priklady_rea-
lizovanych_projektu/holubi_potok
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/rokytka/revitalizace-a-opravy-na-
-rokytce/revitalizace-sucheho-poldru-cihadla/

https://cz.pinterest.com/
pin/51017408260557314/
http://siteengineeringinc.com/?portfolio=paces-
-valley-stream-restoration
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/rokytka/revitalizace-a-opravy-na-
-rokytce/revitalizace-nad-horejsim-rybnikem/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-po-
toky/vodni-toky/hostavicky-potok/
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Nové stavby

https://cz.pinterest.com/
pin/354306695676050178/?lp=true
http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispat-
ch=ShowDetail&siid=1508
https://www.dezeen.com/2018/07/05/eduardo-
-souto-de-moura-meta-bruges-exhibition-beur-
splein-congresgebouw-architecture/
https://davidchipperfield.com/project/laborato-
ry_building

https://bit.ly/2AcrTij
https://bit.ly/2L4ERo4
https://wzhgroup.en.made-in-china.com/product/
hNoQePprZuVw/China-Pop-up-Container-Coffee-
-Bar-Restaurant-Shipping-Container-Bar.html
https://secretldn.com/market-madness-the-best-
-street-eats-in-london/

http://www.contemporist.com/this-helsingborg-
-train-station-has-a-dramatic-new-entrance/
http://www.picamemag.com/port-veiux-pavillion/
https://www.cuppbubbletea.co.uk/locations/
https://www.koma-modular.cz/reference/plzen-ja-
ko-evropske-hlavni-mesto-kultury-koma-city-mo-
dul-k-svetu

https://bit.ly/2meIWYI
https://www.archdaily.com/445661/red-ribbon-
-park-turenscape
https://www.archdaily.com/793536/arbory-bar-
-and-eatery-jackson-clements-burrows
https://www.swagroup.com/projects/main-street-
-garden-park/

Transformační potenciál

http://www.okplan.cz/cs/hranipex-pristavba-skla-
dovaci-haly
https://housebythewater.wordpress.com/
https://bit.ly/2Jk4EUc 
https://bit.ly/2JhnDPo

Lávky

https://www.archdaily.com/554514/footbridge-ri-
bja-brv-arhitektura-d-o-o
https://www.zpfing.ch/en.html
https://www.anta-ic.com/en/project/via-verde-
-footbridge-over-the-river-cidacos/
https://bit.ly/2ufx4Kx

http://www.landezine.com/index.php/2015/05/
landscape-fluidity-23-escape-by-shma-company-
-limited
https://bit.ly/2NcubAT
https://www.sf-ar.ch/architectes/passerelle-pieto-
nne-vispa-viege-386.html
http://www.ney.be/project/footbrigde-hotton.html

https://www.creativeboom.com/inspiration/the-
-floating-piers-artist-christo-helps-people-to-wal-
k-on-water-in-italy/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/755276/
paisaje-y-arquitectura-puente-peatonal-ravelijn-
-un-nuevo-conector-entre-la-ciudad-e-isla-for-
taleza

Terasy

http://www.landezine.com/index.php/2015/05/
watford-parade-by-bdp/
http://www.landezine.com/index.php/2016/08/
alsion-university-of-southern-denmark-and-scien-
ce-park-south-by-schonherr/
https://bit.ly/2m9ZelE
http://www.landezine.com/index.php/2011/04/
park-schinkel-islands-by-buro-sant-en-co-land-
scape-architecture/

https://bit.ly/2zymSBJ
https://bit.ly/2maTlVh
http://www.landezine.com/index.php/2016/07/
chicago-riverwalk-expansion-by-sasaki/
http://www.landezine.com/index.php/2013/03/
mangfallpark-a24-landschaftsarchitektur/

http://www.landezine.com/index.php/2016/02/
fuzhou-vanke-yongtai-by-swa-group/
https://bit.ly/2L6I0nb
https://www.archdaily.com/423048/kalvebod-wa-
ves-jds-architects
http://www.landezine.com/index.php/2014/09/
bondi-to-bronte-coast-walk-extension-by-aspect-
-studios/

http://www.landezine.com/index.php/2014/10/
wet-meadow-and-source-of-the-river-norges-by-
-territoires/
http://www.landezine.com/index.php/2015/10/
maselakepark-by-relais-landschaftsarchitekten/
https://bit.ly/2Jk4EUc 
https://bit.ly/2Jk4EUc 

Schody

http://www.landezine.com/index.php/2016/07/
chicago-riverwalk-expansion-by-sasaki/
http://www.landezine.com/index.php/2017/01/
zuidwest-amsterdam/
http://www.landezine.com/index.php/2018/06/
laasby-sea-park-by-labland/ 
http://www.arch.cz/pleskot/

https://bit.ly/2zymSBJ
http://www.landezine.com/index.php/2014/03/
granary-square-townshend-landscape-architects/
http://www.archilovers.com/projects/118271/fo-
lly-for-a-flyover.html
http://www.archilovers.com/projects/118271/fo-
lly-for-a-flyover.html

https://bit.ly/2KUGCEO
http://www.landezine.com/index.php/2015/07/
freundschaftsinsel-potsdam-by-pola/
http://www.landezine.com/index.php/2011/02/
eana-park-by-base-landscape-architecture/
http://www.landezine.com/index.php/2016/09/
rochetaillee-banks-of-the-saone-by-in-situ/

http://www.landezine.com/index.php/2016/09/
rochetaillee-banks-of-the-saone-by-in-situ/
https://bit.ly/2zymSBJ
http://www.landezine.com/index.php/2015/09/
buffalo-bayou-promenade-by-swa/
https://bit.ly/2L5xqwR

https://bit.ly/2uePX05
https://bit.ly/1kXf6lX
http://www.landezine.com/index.php/2016/02/
fuzhou-vanke-yongtai-by-swa-group/
http://www.landlab.nl/projects/eye-square

Odkazy - Katalog (návrhová část)

Lavičky

http://www.landezine.com/index.php/2013/03/
mangfallpark-a24-landschaftsarchitektur/
http://www.landezine.com/index.php/2014/03/
banks-saone-base-landscape-architecture/
http://www.landezine.com/index.php/2015/09/
conversion-estienne-et-foch-barrack-by-a-
24-landschaft/
https://bit.ly/2Jk4EUc
 
http://www.landezine.com/index.php/2014/01/
qunli-national-urban-wetland-by-turenscape
http://www.landezine.com/index.php/2014/01/
qunli-national-urban-wetland-by-turenscape
https://worldofesf.com/product/woody/
https://bit.ly/2Ne540J

http://www.landezine.com/index.php/2015/05/
little-bay-cove-by-mcgregor-coxall/
https://bit.ly/2mcQWJB 
https://kebony.com/us/blog/bespoke-seating-lit-
tlehampton/
http://flyingangels.club/oklahoma-landscape-de-
sign/

http://bbz.la/projekt/umgebungsgestaltung-rbj-
-und-sjh-am-bahnhof-ost/
http://www.worldreliefmn.org/holzliege/holzliege-
-aseban-zoom-fur-garten-geschwungen-selber-
-bauen-gartenmobel/

Odpočinková místa

https://www.competitionline.com/de/projek-
te/60677
http://autoconstruccionmadera.blogspot.

com/2013/06/todas-las-imagenes-pertenecen-al.
html
https://www.archdaily.com/779629/botanical-gar-
den-in-nerja-ismo-arquitectura
https://divisare.com/projects/244874-pablo-ro-
jas-bottner-gualleco-s-tactical-observation-deck

Mola

http://www.landezine.com/index.php/2011/04/
park-schinkel-islands-by-buro-sant-en-co-land-
scape-architecture/
https://cz.pinterest.com/
pin/348888302360844119/
http://www.landezine.com/index.php/2015/09/
conversion-estienne-et-foch-barrack-by-a-
24-landschaft/
https://bit.ly/2uj59JE

http://www.landezine.com/index.php/2011/03/
tianjin-qiaoyuan-park-by-turenscape-landscape-
-architecture/
http://www.landezine.com/index.php/2016/06/
renaturation-of-the-river-aire-geneva/
https://www.spottedbylocals.com/copenhagen/
kvaesthus-pier/
http://www.landezine.com/index.php/2009/10/
marina-park-in-viladecans/

http://www.maisondelaculture-amiens.com/en/
oeuvre/jardin-des-rives_en/
http://www.landezine.com/index.php/2017/02/ur-
ban-development-eutin-2016-by-a24-landschaft/
https://bit.ly/2zymSBJ
http://www.landezine.com/index.php/2013/04/
st-jacques-ecological-park-by-atelier-des-pays-
ages-bruel-delmar/

https://www.naspici.eu/
http://www.landezine.com/index.php/2012/09/
bottiere-chenaie-eco-district-by-atelier-des-pays-
ages-bruel-delmar/
https://bit.ly/2uw3cJ7
http://www.projektil.cz/cs/project/maxipes-fik-ri-
verbank-unit-ii

http://www.landezine.com/index.php/2017/02/ur-
ban-development-eutin-2016-by-a24-landschaft/
http://www.landezine.com/index.php/2015/09/
conversion-estienne-et-foch-barrack-by-a-
24-landschaft/

Aktivity

http://www.iprpraha.cz/lavkaholka
ttps://www.youtube.com/watch?v=oaN5B54A8yI
https://dating101sydney.wordpress.com/tag/st-
-george-openair-cinema/
https://www.southwarknews.co.uk/news/open-
-air-cinema-line-southwark-released/

http://www.h-r.cz/cz/hr/camping-restaurant/bez-
drev-sport-relax/
https://bit.ly/2zzBlNJ
https://seattle.curbed.com/2016/6/30/12061196/
seattle-sauna-lake-union-washington-floating
https://www.dezeen.com/2017/10/25/small-ar-
chitecture-workshops-charred-wood-sauna-floa-
ting-swedish-forest/

https://playgroundguru.org/2015/01/05/naturalis-
tic-playscapes/
https://bit.ly/2mbYfBs

Cesty

http://www.landezine.com/index.php/2015/10/
maselakepark-by-relais-landschaftsarchitekten/
https://bit.ly/2ugz7hq
http://www.landezine.com/index.php/2014/03/
banks-saone-base-landscape-architecture/
https://bit.ly/2NaiECm

http://www.landezine.com/index.php/2014/12/
urban-development-of-schwabisch-gmund
http://www.landezine.com/index.php/2016/09/
rochetaillee-banks-of-the-saone-by-in-situ/
http://www.nabrezimaxipsafika.cz/podsekce/199/
lavka-vita-brandy
http://www.landezine.com/index.php/2016/09/
la-rosa-reserve-stream-daylighting-by-boffa-mis-
kell/

https://prague-information.eu/location/prague/
hradcany/prague-castle/deer-moat/
https://www.archdaily.com/590066/minghu-wet-
land-park-turenscape
https://bit.ly/2mdu5h5
http://budova.brusstroj.ru/betonov-slapky-do-za-
hrady/

https://kristinharrishomes.com/neighborhoods/
cherry-creek-east/
https://www.stavby-dlouhy.com/sterkove-a-mla-
tove-plochy
https://bit.ly/2mhYkUa
https://bit.ly/2zxAqO4
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