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PARK U ¨EKU - ¨IHADLA
POLOHA VZHLEDEM K CELOMSTSK DOPRAVN˝ INFRASTRUKTUE

Z hlediska individuÆln dopravy jsou podstatnØ dv radiÆly, ¨eskobrodskÆ a ChlumeckÆ. DÆle Prask okruh a Mstsk
okruh (ulice PrømyslovÆ). Tyto dopravn tepny (dva okruhy) v podstat ohraniŁuj œzem M¨ Praha 14 a Dolnch PoŁernic.

analytickÆ ŁÆst
poloha vzhledem k celomstskØ dopravn infrastruktułe
- individuÆln doprava -

zastavitelnÆ ŁÆst
s płmou vazbou na stÆv. zÆstavbu

pole - mrn svaitØ płehlednØ œzem

souvisl pÆs lesa v płkrØ strÆni
Horka - odlesnnÆ nÆhorn planina

souvisl pÆs lesa v płkrØ strÆni

koryto Rokytka
(such poldr)

GEORELIF A BIOTOPY

Z morfologickØho hlediska je zÆjmovØ œzem rozmanitØ a kad œtvar mÆ takØ svøj specifick biotop. Stłed œzem Horka je protÆhlÆ, mrn
zvlnnÆ nÆhorn planina, suchÆ a odlesnnÆ, pouze s łdce roztrouenou nÆletovou zelen, nkterØ pozemky jsou vyuvÆny zemdlsky.
Horku obepnÆ z jihu, zÆpadu a severu souvisl pÆs lesa v płkrØm svahu. Jin svah lemuje SvØpravick potok, ten zÆrove tvoł hranici
tłetho morfologickØho typu koryta Rokytky. Koryto Rokytky slou jako such poldr. Po nedÆvnØ revitalizaci koryta a tøn zskalo toto œzem
płirozen płrodn charakter. Koryto je irokØ a Rokytka v nm tvoł bohatØ meandry a slepÆ ramena. ZÆpadn ŁÆst suchØho poldru je dobłe
płehlednÆ, odlesnnÆ a udrovanÆ. Vchodn ŁÆst s płmou vazbou na płrodn rezervaci V Pskovn je ponechanÆ płirozenØmu vvoji. CelØ
œzem je podmÆŁenØ (v zÆvislosti na prøbhu srÆek). ¨tvrtm typem je mrn svaitØ œzem ve vchodn ŁÆsti zÆjmovØho œzem vyuitØ jako

PARK U ¨EKU - ¨IHADLA
analytickÆ ŁÆst

zemdlskÆ plocha. Tato ŁÆst mÆ płmou vazbu na hlavn vstup a je ze vstupn ŁÆsti dobłe płehlednÆ. Poslednm typem je vstupn
zastavitelnÆ ŁÆst. Ta mÆ zatm nejednoznaŁn charakter, je vyuitÆ jen ŁÆsteŁn, ale vzhledem ke svØ tsnØ vazb na urbanizovanØ œzem
nabz velik potenciÆl.

morfologie a biotopy
- charakteristika jednotlivch ŁÆst -
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VSTUPY DO ZEM˝

V¨ET VSTUP:

Po celØm obvodu byly identifikovÆny vstupy do œzem s røznm vytenm a rozdlnm charakterem. NkterØ vstupy je vhodnØ

101. hlavn klidov vstup

podpołit, jinØ ponechat jako spe intimn. Hlavn vstup do œzem je jednoznaŁn vÆzÆn na vstupn zastavitelnØ œzem. K nmu je

102. hlavn run vstup

takØ vhodnØ situovat vybavenost a parkovit. ZastavitelnÆ ŁÆst v sob v podstat sdruuje tłi vstupy, krom hlavnho jsou po

103. vstup od BroumarskØ

obou stranÆch vstupy vÆzanØ na lÆvky płes ulici Ocelkovu, kterØ umouj bezkonfliktn vstup do parku ze Sdlit ¨ern Most. Je

104. vstup od Starch Kyj

vhodnØ urŁit jeden z nich, jako takzvan run vstup, to znamenÆ vstup pro sportovce, płedevm inline bruslałe. Tm bude

105. vstup od HodjovskØ

umonn pohodln start bez kolize s chodci. Toto łeen umon koncipovat hlavn vstup, jako rozptylovou plochu mstskØho

106. vstup od Hostavic

charakteru. Tato plocha by mla mt proporce odpovdajc rozsahu a vznamu œzem, pro kterØ bude slouit.

107. vstup od VidlÆku

Pro napojen na s cyklotras jsou podstatnØ vstup od Starch Kyj na zÆpad, vstup od Dolnch PoŁernic na vchod a vstup

108. vstup od Dolnch PoŁernic

cyklotrasy lemujc 1. etapu Parku U ¨eku. Vstupy od Hostavic, od VidlÆku a od HodjovskØ płes hrÆz suchØho poldru nen

109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eku

vhodnØ zdørazovat, sp podret jejich stÆvajc intimn charakter.

110. lÆvka od sdlit ¨ern most

108
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analytickÆ ŁÆst

vstupy do œzem

vstupn ŁÆst
s rozptylovou plochou
a vybavenost
sportovn aktivity zpoplatnnØ
intenzivn vyuit
spoleŁensko
kulturn ŁÆst

sportovn aktivity nezpoplatnnØ

klidovÆ relaxaŁn ŁÆst

extenzivn vyuit

płirozenØ płrodn prostłed
s nerucmi aktivitami

KONCEP¨N˝ Z`SADY

FUNK¨N˝ ¨LENN˝

- OdpoŁinek a rekreaŁn aktivity pro røznØ skupiny obyvatel.

JednotlivØ funkce programovØ nÆpln jsou umstny podle jednoduchØho schØmatu. ZÆsadn je

- Vazby na souvisejc urbanizovanØ lokality, zÆmry a probhajc projekty.

rozdlen œzem na dv ŁÆsti płrodn a parkovou. Do płrodn ŁÆsti je snaha umisovat pokud mono

- Vazby na stÆvajc vstupy do œzem a existujc dopravn infrastrukturu.

neruc funkce, kterØ vyuij potenciÆl volnØ płrody, ale zÆvan ho nenaru.

- Oddlen klidovch a runch aktivit

¨Æst parkovÆ je dÆle podrobnji rozdlenÆ na ŁÆst relaxaŁn a ŁÆst sportovn, płiŁem sportovn ŁÆst

- PłehlednØ specifikovÆn funkce jednotlivch funkc (plonch, liniovch, bodovch).

bude naplnna extenzivn, vtinou nezpoplatnnmi aktivitami. RelaxaŁn ŁÆst bude pobytovÆ -

- JasnØ vymezen jednotlivch funkŁnch ploch.

odpoŁinkovÆ, umoujc maximÆln sportovn aktivity na louce, tedy bez udrovanch sportovnch

- Sklouben røznch typø provozø.

ploch. Jin cp bude vnovÆn zÆzem malØ ekofarmy. Program ekofarmy by ml bt edukativn a ml by

- ZpoplatnnÆ sportovit a zÆzem soustłedit k hlavnmu vstupu do œzem.

bt sestaven s maximÆlnm złetelem na umstn ve mst. To znamenÆ, e by ml bt neobtujc.

- Komfortn hlavn vstup adekvÆtn rozsahu a vznamu œzem,

Posledn ŁÆst je vstupn zastavitelnØ œzem. To bude vyuito intenzivn pro umstn obŁanskØ

pro kterØ bude slouit rozptylov prostor, vybavenost, parkovac stÆn.
- Vyuit specifickØ morfologie, vodnch tokø a ploch.

vybavenosti a zpoplatnnch sportovi. Tato ŁÆst parku bude fungovat jako vstup pro valnou vtinu
nÆvtvnkø a tomu mus takØ odpovdat.
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nÆvrh
funkŁn schØma
- charakteristika jednotlivch ŁÆst -

PROGRAMOV` N`PL
vstupy do œzem:
101. hlavn klidov vstup
102. hlavn run vstup
103. vstup od BroumarskØ
104. vstup od Starch Kyj
105. vstup od HodjovskØ
106. vstup od Hostavic
107. vstup od VidlÆku
108. vstup od Dolnch PoŁernic
109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eku
110. lÆvka od sdlit ¨ern most
110
budovy:
201. sportovn hala
207

202. restaurace, venkovn posezen
203. zÆzem parku

101. klidov vstup

102. run vstup

204. pavilon seniorø (vhledovØ umstn)

103

422b. parkovir

223. płezouvÆn brusl

205. lezeckØ centrum
206. ekofarma a) pstebn kout - ovocnØ dłeviny,

208

422a. parkovit - 250 ps

kvtiny a uitkovØ byliny, b) sad, c) pastvina
m.
.ko
pev
v.z
Æ
st

405a

207. polyfunkŁn døm s krÆtkodobm ubytovÆnm
(vhledovØ umstn)
208. vhledovÆ konverze technologickØho objektu

204

401

201. sportovn hala
407

203

205

109

405a
202

trasy:
301. cyklostezka + inline stezka + pa bh

303. cyklotrasa nezpevnnÆ+ pa bh

404. vceœŁelovÆ plocha

403. vstavy v plenØru

406

405a

405a

302. inline drÆha
410. fitness stezka

405a

405a

405b

304. hipostezka + p+ cyklotrasa nezpevnnÆ

402. dtskØ hłit
501. altÆn

(hipo vstup od Dolnch PoŁernic,
408

vazba na jezd. klub PoŁin)

409

411. petanque

305. cesty pro pa bh vŁ. odpoŁvek nezpevnnØ

417. sÆkovÆn

306. cesty pro pzpevnnØ

422c. parkovir
412. lanovØ centrum

307. povalovchodnk pro pvŁ. vyhldkovØploiny
415. poutn drakø

308. dtskÆstezka vŁ. doprovodu
(vazba na nauŁnou stezku P14)

413. piknikovÆ louka
+ msta pro grilovÆn

502. rozhledna

309. single track

416. leteckØ modely
421. louka pro voln pohyb psø
414. cyklotrial

420. frisbee
424. louka pro
mŁovØ hry
418. louka pro hry

503. vyhldka

(softball)

422d. parkovir
104

501. altÆn

306. povalov chodnk

503. vyhldka

plochy a sportovn aktivity:
401. vstupn rozptylovÆ plocha s vodnm prvkem

lÆvka

36c. ekofarma

402. dtskØ hłit a zaputn miniamfiteatr

36b. ekofarma - sad

- pastvina

403. vstavy v plenØru
404. vceœŁelovÆ plocha (połÆdÆn komunitnch akc)

303.3
2+0,5+1=3,5m

405. tenis a) kurty, b) odrazovÆ stna

36. ekofarma

36c. ekofarma
- pastvina

406. vceœŁelovØ hłit

36c. ekofarma
- pastvina

407. hłit malÆ kopanÆ

36a. ekofarma

408. volejbal
409. nohejbal

105

421. ps louka

- pstebn kout

410. fitness stezka
411. petanque

425. drezura

412. lanovØ centrum

36c. ekofarma

lÆvka

- pastvina

413. piknikovÆ louka
414. cyklotrial
415. poutn drakø
416. poutn leteckch modelø
417. sÆkovÆn

106
108

418. louka pro hry (softball)
419. streetball

107

422e. parkovir

420. frisbee
421. louka pro voln pohyb psø
422. parkovit a) hala, b) BroumarskÆ, c) Za Rokytkou
d) HodjovskÆ e) Hostavice
423. plocha pro płezouvÆn brusl
424. louka pro mŁovØ hry
425. drezurn obdØlnk

FUNKCE PROGRAMOV N`PLN - BODOV
V zÆjmovØm œzem jsou urŁitØ body, kterØ staŁ mrn podpołit a stanou se z nich ohniska zÆjmu. Napłklad na zÆpadnm vbku Horky staŁ proŁistit

vybavenost parku vŁetn mobiliÆłe:

pohledovØ osy a tm vznikne vyhldkovØ msto. JinÆ ohniska budou vytvołena zcela nov, bu kłenm tras, nebo umstnm atraktivn funkce. Napłklad

501. altÆn

na kłen osy hlavnho vstupu a cyklostezky (inline drÆhy) vznikne płirozen bod setkÆvÆn. Umstn funkc jako je lanovØ centrum, rozhledna nebo

502. rozhledna

ekofarma (ta by mla mt edukativn charakter, nikoli zemdlsk) nepochybn vytvoł ohniska zÆjmu pro specifickØ skupiny nÆvtvnkø parku.

PARK U ¨EKU - ¨IHADLA
nÆvrh

503. upravenÆ vyhldka

komplexn łeen - M 1:5000

504. odhluŁovac stna nebo zemn val
504. mobiliÆł (infopanely, znaŁen, sezen, koe, ptka, cyklostojany)

FUNKCE PROGRAMOV N`PLN - PLON

505. atrakce pro dti (sport, zÆbava, vzdlÆn, umn)
506. vełejnØ osvtlen
507. inenrskØ st

Vymezen jednotlivch funkŁnch ploch bude realizovÆno płirozenmi hranicemi, tedy stezkami a nov vysazenou zelen. zem parku je płes svøj
rozsah dobłe płehlednØ (nepoŁtaje zalesnnou svaitou ŁÆst). Tento charakter je vhodnØ zachovat umłenm nÆvrhem novØ vsadby.

funkce bodovØ, liniovØ a plonØ

PROGRAMOV` N`PL
vstupy do œzem:
101. hlavn klidov vstup
102. hlavn run vstup
103. vstup od BroumarskØ
104. vstup od Starch Kyj
105. vstup od HodjovskØ
106. vstup od Hostavic
107. vstup od VidlÆku
108. vstup od Dolnch PoŁernic
109. vstup od 1.etapy Parku U ¨eku
110. lÆvka od sdlit ¨ern most
110
budovy:
201. sportovn hala
207

202. restaurace, venkovn posezen
203. zÆzem parku

101. klidov vstup

102. run vstup

204. pavilon seniorø (vhledovØ umstn)

103

422b. parkovir

223. płezouvÆn brusl

205. lezeckØ centrum
206. ekofarma a) pstebn kout - ovocnØ dłeviny,

208

422a. parkovit - 250 ps

kvtiny a uitkovØ byliny, b) sad, c) pastvina
m.
.ko
pev
v.z
Æ
st

405a

207. polyfunkŁn døm s krÆtkodobm ubytovÆnm
(vhledovØ umstn)
208. vhledovÆ konverze technologickØho objektu

204

401

201. sportovn hala
407

203

205

109

405a
202

trasy:
301. cyklostezka + inline stezka + pa bh

303. cyklotrasa nezpevnnÆ+ pa bh

404. vceœŁelovÆ plocha

403. vstavy v plenØru

406

405a

405a

302. inline drÆha
410. fitness stezka

405a

405a

405b

304. hipostezka + p+ cyklotrasa nezpevnnÆ

402. dtskØ hłit
501. altÆn

(hipo vstup od Dolnch PoŁernic,
408

vazba na jezd. klub PoŁin)

409

411. petanque

305. cesty pro pa bh vŁ. odpoŁvek nezpevnnØ

417. sÆkovÆn

306. cesty pro pzpevnnØ

422c. parkovir

207

307. povalovchodnk pro pvŁ. vyhldkovØploiny
308. dtskÆstezka vŁ. doprovodu

413. piknikovÆ louka

101. klidov vstup

(vazba na nauŁnou stezku P14)

+ msta pro grilovÆn

309. single track

416. leteckØ modely
421. louka pro voln pohyb psø
420. frisbee
424. louka pro

208

422a. parkovit - 250 ps

mŁovØ hry
418. louka pro hry

503. vyhldka

(softball)

422d. parkovir
104

503. vyhldka

401

201. sportovn hala

plochy a sportovn aktivity:

205

401. vstupn rozptylovÆ plocha s vodnm prvkem

501. altÆn

306. povalov chodnk

204
203

109
36c. ekofarma

402. dtskØ hłit a zaputn miniamfiteatr

36b. ekofarma - sad

- pastvina

403. vstavy v plenØru

202

404. vceœŁelovÆ plocha (połÆdÆn komunitnch akc)
405. tenis a) kurty, b) odrazovÆ stna

36c. ekofarma

406. vceœŁelovØ hłit

- pastvina

407. hłit malÆ kopanÆ

409. nohejbal

105

405a

- pastvina

404. vceœŁelovÆ plocha

403. vstavy v plenØru

408. volejbal

36. ekofarma
36c. ekofarma

36a. ekofarma

405a

- pstebn kout

410. fitness stezka
411. petanque

425. drezura

412. lanovØ centrum

lÆvka

- pastvina

413. piknikovÆ louka

402. dtskØ hłit

414. cyklotrial
415. poutn drakø

36c. ekofarma

501. altÆn

416. poutn leteckch modelø

411. petanque

417. sÆkovÆn

108

418. louka pro hry (softball)
107

419. streetball
420. frisbee
421. louka pro voln pohyb psø
422. parkovit a) hala, b) BroumarskÆ, c) Za Rokytkou
d) HodjovskÆ e) Hostavice
423. plocha pro płezouvÆn brusl
424. louka pro mŁovØ hry

VSTUPN˝ ¨`ST PARKU

425. drezurn obdØlnk
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vybavenost parku vŁetn mobiliÆłe:

Vstupn ŁÆst parku bude fungovat nejenom jako urŁit płivadŁ, kter smruje a vpout nÆvtvnky do parku, ale bude mt svoji nezastupitelnou

501. altÆn

spoleŁenskou funkci, jako msto setkÆvÆn a pobytu spojenØho s aktivitami mstskØho charakteru, kterØ je monØ połÆdat pod irm nebem (slavnosti,

nÆvrh

502. rozhledna
503. upravenÆ vyhldka

shromÆdn, koncerty, płedstaven, happeningy, vstavy v plenØru, programy pro dti, trhy a podobn). Vzhledem k tomu, by vstupn œzem mlo bt

504. odhluŁovac stna nebo zemn val

urbanizovanØ a bt sp souŁÆst msta (myleno zastavnØho œzem), ze kterØ je umonno dky vhodnØ konfiguraci płehlØdnout tØmł celou

504. mobiliÆł (infopanely, znaŁen, sezen, koe, ptka, cyklostojany)

nezalesnnou ŁÆst parku. Vstupn ŁÆst se stane spojenm parku s urbanizovanou ŁÆst ir lokality, potamo s celm mstem. Jej łeen je pro celkovØ

505. atrakce pro dti (sport, zÆbava, vzdlÆn, umn)
506. vełejnØ osvtlen
507. inenrskØ st

zapojen parku do mstskØ struktury nesmrn døleitØ.
Navren park mÆ potenciÆl stÆt se vznamnm rekreaŁnm a relaxaŁnm centrem Prahy.

vstupn ŁÆst parku - M 1:2500

PARK U ¨EKU - ¨IHADLA
nÆvrh
vizualizace
nadhledovÆ perspektiva - pohled od jihovchodu

