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1 Úvod 

1.1 Identifikační údaje 

Název toku (IDVT):    Rokytka (10100106) 
 
ČHP:      1-12-01-034 
 
Správce úseku:     Magistrát hl. m. Prahy  

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství  

Jungmannova 35, 110 00 Praha 1 
Údržba toku ve správě MHMP:   Lesy hl. m. Prahy  

Středisko vodní toky  
Práčská 1881, 106 00 Praha 10 
 

Kraj:      Hlavní město Praha 
 
Katastrální území:    Libeň (kód KÚ 730891) 
 
 
Název akce: „Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky“ 
 
 
Stupeň projektové dokumentace:  Studie proveditelnosti 
 
Objednatel:     Úřad městské části Praha 8 
      Na Košince 1 
      180 00 Praha 8 - Libeň 

 
Zpracovatel dokumentace:   Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
      Nábřežní 4 

150 56 Praha 5 
 
Datum zpracování:    prosinec 2017 
 

1.2 Základní údaje 

Předložený materiál je zpracován na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 
2017/0621/OURV.DSRA21 ze dne 19. 10. 2017 (č. sml. zhotovitele 02-O-3722-7112/17) mezi 
objednatelem – Městská část Praha 8 a zhotovitelem – společností Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. Předmětem smlouvy je zpracování studie proveditelnosti úseku toku Rokytky 
od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr. 

1.3 Cíle předkládané dokumentace 

Cílem je vypracování studie proveditelnosti revitalizačních opatření v daném území v souladu 
se všemi požadavky. Respektovány jsou požadavky na ochranu území a také na využitelnost 
území z hlediska jeho estetické hodnoty. 
Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů: 

 Zajištění a vyhodnocení podkladů 

 Šetření v terénu 

 Provedení dotazníkové ankety 

 Provedení analýz stávajícího stavu a souladu s koncepčními dokumenty hl. m. Prahy 
a městské části Praha 8 

 Vyhledání fotografií míst (ČR, zahraničí) s obdobným zásahem do řeky ve městě 
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 Provedení majetkoprávní analýzy 

 Provedení analýzy geologických a hydrogeologických poměrů 

 Provedení analýzy geomorfologického potenciálu a hydromorfologického stavu 

1.4 Vymezení zájmového území 

Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se 
zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně 
odstranění zakrytí koryta vodního toku. Pro Elsnicovo náměstí již existuje studie úpravy, která 
však nepředstavuje definitivní návrh a neobsahuje přímou revitalizaci Rokytky. 

1.5 Seznam zkratek 

IÚ – inundační území 
LIÚ – levostranné inundační území 
PIÚ – pravostranné inundační území 
ÚP – územní plán 
MP – metropolitní plán 
GMF – geomorfologického 
HMF – hydromorfologického 
DMT – digitální model terénu 
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2 Seznam a analýza podkladů 

2.1 Seznam shromážděných podkladů a dat 

[1]  Data z terénních průzkumů, místního šetření a projednání 
[2]  Fotodokumentace z terénního šetření 
[3]  Generel Rokytky 
[4]  Územní plán hl. m. Prahy 
[5]  Výkresy územního plánu hl. m. Prahy 
[6]  Metropolitní plán 
[7]  Mapové podklady Geoportal Praha 
[8]  Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu  
[9]  Geoportal Praha – otevřená data 
[10]  Koncepce pražských břehů 
[11]  Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026 
[12]  Generel bezmotorové dopravy 
[13]  Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů v části Dolní 

Libně 
[14]  Palmovka 2030  
[15]  Územně analytické podklady hlavního města Prahy 
[16]  Zpráva o povodni 1. 6. – 2. 6. 2013 na vodním toku Rokytka 
[17]  Pražská příroda 
[18]  Georeport 
[19]  Mapové podklady © ČÚZK 
[20]  Mapové podklady DIBAVOD 
[21]  Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky 
[22]  MAWIS 
[23]  ČÚZK – nahlížení do katastru nemovitostí 
[24]  Online data ČHMÚ 

2.2 Analýza využitelnosti podkladů 

[1]  Zpracování dat z terénních průzkumů, místního šetření a projednání  
[2]  Fotodokumentace z terénního šetření: na základě terénního šetření a fotodokumentace 

byl: 
- zanalyzován stávající stav na vodním toku a v přilehlém okolí,  
- byly identifikovány silné a slabé stránky zájmového území,  
- bylo sestaveno znění dotazníkové ankety, 
- byla provedena analýza geomorfologického potenciálu a hydromorfologického stavu 

toku. 
[3]  Generel Rokytky (Hydroprojekt,CZ, a.s., 2007): obsahuje následující data: 

- geodetické zaměření (shodné s DMT z Geoportal Praha – otevřená data) 
o 24 příčných profilů, 1 údolní 
o podélný profil v celé délce zájmového úseku 
o objekty na toku - mosty, lávky, vtoky (kanalizační), stupně  

- staničení, 
- informace ohledně jakosti vody na celém toku Rokytka, 
- posouzení stavu na celém toku Rokytka, 
- analýzu ekonomické otázky PPO, 
- hydrotechnické posouzení (rozlivy pro QN) na celém toku Rokytka, 
- dokumentaci kanalizačních objektů v blízkosti vodního toku. 

[4]  Územní plán hl. m. Prahy (rozbor viz kapitola 6.1) 
[5]  Výkresy územního plánu hl. m. Prahy (http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/), 

mapové podklady se skládají z následujících výkresů (rozbor viz kapitola 6.1.3): 
- Územní plán 
- Změny územního plánu 
- Úpravy územního plánu 

http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/
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- Podněty územního plánu 
- Vybrané prvky územního plánu 
- Stavební uzávěry 
- Urbanistické sektory IPR Praha 

[6]  Metropolitní plán (analýza viz kapitola 6.2) 
[7]  Mapové podklady Geoportal Praha 

(http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online#.Wi6QYVWnHDA). Online mapy: 
- Majetkoprávních vztahů:  

o Správa pozemků 
o Vlastnictví pozemků 

- Dopravy 
- Technické infrastruktury 
- Prostředí: 

o Využití území 
o Ploty a bariéry 

- Katastr nemovitostí 
- Inženýrskogeologické mapy 

o Geologických poměrů 
o Mocností pokryvných útvarů 
o Hydrogeologických poměrů 
o Dokumentačních bodů 

- Digitální technická mapa  
- Ochrany přírody a krajiny 

[8]  Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu (analýza viz kapitola 6.3) 
[9]  Geoportal Praha – otevřená data: ucelený a aktuální soubor dat. 

(http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata#.Wi6QilWnHDD). Datový soubor zahrnuje:  
- Digitální model terénu koryta toku i jeho okolí (včetně dalších výkresů: budovy 3D, 

mosty 3D) – sestavený DMT dle nejnovějšího geodetického zaměření, souhlasí 
s geodetickým zaměření z generelu Rokytky 

- Digitální technickou mapu Prahy (inženýrské sítě, plochy budovy, technické využití 
území) 

- Data k dopravě (cyklistická) 
- Geologická data 
- Základní mapu, ortofoto (vegetační i mimovegetační) 
- Data k občanské vybavenosti 
- Data k ochraně přírody a krajiny (územní systém ekologické stability) 
- Platný územní plán: 

o Funkční plochy 
o Podněty na změny územního plánu 
o Současně zastavěné území 
o Úpravy územního plánu 
o Veřejně prospěšné stavby 
o Změny územního plánu 

- Data k technické infrastruktuře – vodní hospodářství: 
o Protipovodňová ochrana 
o Záplavové území (drobné vodní toky) – záplavové území Rokytky 
o Záplavové území Vltavy 
o Záplavové území 2013 

- Data k tématu urbanismus a krajina: 
o Současný stav využití území 
o Stavební uzávěry, stavební uzávěry – dopravní 

[10]  Koncepce pražských břehů (analýza podkladu viz kapitola 6.4)Koncepce pražských břehů 
[11]  Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017–2026 

(analýza podkladu viz kapitola 6.5) 
[12]  Generel bezmotorové dopravy (analýza podkladu viz kapitola 6.6) 

http://www.geoportalpraha.cz/mapy-online#.Wi6QYVWnHDA
http://www.geoportalpraha.cz/cs/opendata#.Wi6QilWnHDD


 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ČÁST A 

 

3722/002  prosinec 2017 
  

11 

[13]  Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů v části Dolní 
Libně (analýza podkladu viz kapitola 6.7) 

[14]  Palmovka 2030 (analýza podkladu viz kapitola 6.8) 
[15]  Územně analytické podklady hlavního města Prahy (2016, stránky IPR): 

http://uap.iprpraha.cz/) – mapové podklady týkající se: 
- širších vztahů, 
- krajiny, 
- města, 
- využití území, 
- rozvojového potenciálu. 

[16]  Zpráva o povodni 1. 6. – 2. 6. 2013 na vodním toku Rokytka 
(http://www.praha-priroda.cz/priloha/52a0572fac0f8/popov-zprava-rokytka.pdf ): 
- Záznam z průběhu nejaktuálnější povodňové události v zájmové lokalitě 
- Analýza události 

[17]  Pražská příroda – vodní toky – Rokytka (http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-
potoky/vodni-toky/rokytka/) – data z Generelu toku Rokytka: 
- N-leté průtoky (2007), m-denní průtoky 
- Povodeň v roce 2013 
- Situace – příčné profily, podélný profil, řezy v objektech  
- N-leté průtoky, m-denní průtoky 
- Monitoring kvality vody 
- Výskyt ryb 
- Rozpis revitalizací a oprav na Rokytce 

[18]  Georeport (http://wgp.urm.cz/georeport/): report následujících mapových vrstev: 
- Technická infrastruktura 
- Kvalita životního prostředí 
- Urbanismus a nástroje územního plánování 
- Záplavová území a protipovodňová ochrana 
- Ochrana přírody a krajiny 
- Zemědělský půdní fond, lesy 
- Geologie 
- Doprava 
- Památky 
- Platný územní plán 

[19]  Mapové podklady © ČÚZK 
- Ortofotomapy 
- ZM 10 

[20]  Mapové podklady DIBAVOD 
- Dílčí povodí IV. řádu 
- Osa a kilometráž vodních toků 

[21]  Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky  
(http://www.geology.cz/app/gdo/ ): 
- Databáze IG vrtů – zpracování kapitoly 8 

[22]  MAWIS (https://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/ ) 
- Zpracování kapitoly vlastníků technické infrastruktury v lokalitě (kapitola 6.9) 

[23]  Katastr nemovitostí – ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí:  
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx)  

- Analýza vlastníků a správců (viz výkres A.1) 
[24]  ČHMÚ – nejbližší stanice na Rokytce: Praha Libeň a Vysočany (Vysočany – aktuální, 

podrobný záznam: (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=31074555) 
- kvality vody, 
- hladin vody, 
- stupně povodňové aktivity. 

  

http://uap.iprpraha.cz/
http://www.praha-priroda.cz/priloha/52a0572fac0f8/popov-zprava-rokytka.pdf
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/rokytka/
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/rokytka/
http://wgp.urm.cz/georeport/
http://www.geology.cz/app/gdo/
https://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=31074555
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3 Charakteristika současného stavu území a 
fotodokumentace z terénního šetření 

3.1 Obecný popis zájmového území 

Vodní tok Rokytka spadá do povodí dolní Vltavy, pramení jihozápadně od Tehovce, protéká 
územím Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde zaúsťuje do Vltavy. Po povodních 
v roce 2002 bylo v místě zaústění postaveno protipovodňové opatření – vrata a betonový val, 
který zajišťuje ochranu dolní Libně. Průměrný průtok v ústí (za referenční období 1981-2010) 
činí 0.566 m3.s-1. 

Řešená oblast se nachází na území Prahy 8 – Libeň. Jedná se o 1.344 km dlouhý úsek 
v městské zástavbě od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz Obr. 1). Zvláštní 
zřetel je kladen na oblast Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně 
odstranění zakrytí koryta vodního toku. Studie úpravy tohoto náměstí již existuje, nicméně 
nepředstavuje definitivní návrh a neobsahuje přímou revitalizaci Rokytky. 

Vodní tok je v tomto úseku významně technicky upraven, což je dáno vlivem okolního využití 
území. Změny vedení koryta vodního toku započaly již v 19. stolení a nejvýznamnější změny 
byly provedeny v 20. století. 

 
Obr. 1: Řešené území - červená linie úseku Rokytky, černě zakroužkované Elsnicovo náměstí 

3.2 Terénní šetření 

Zájmová oblast Rokytky byla několikrát prozkoumána a v případě šetření 22. 11. 2017 byla 
získána podrobná fotodokumentace stávajícího stavu koryta toku a jejího bezprostředního 
okolí. Zájmový úsek lze rozdělit dle charakteru do 4 částí: 

- od začátku zájmového úseku po křížení cyklostezky s ulicí U Rokytky na pravém 
břehu toku (končí zde stezka pro pěší)  

- od tohoto křížení k Elsnicovu náměstí, 
- Elsnicovo náměstí, 
- od Elsnicova náměstí po uzávěr (konec úseku) 

Objekty na vodním toku jsou pro lepší orientaci označovány následujícím způsobem: 

- mosty: M (M1-M3) 
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- lávky: L (L1-L5) 
- stupně ve dně (S1-S3) 

Podél Rokytky vede v celé délce zájmového úseku páteřní trasa cyklostezky – A26. Na 
začátku zájmového úseku je vedena po levém břehu a po cca 200 m se po lávce (L1) přesouvá 
na pravou stranu, prochází přes Elsnicovo náměstí a dále pokračuje po pravém břehu 
k uzávěru. Odtud pokračuje k Vltavě a navazuje na trasu A2 kolem vedoucí kolem ní ve směru 
do Troji. Z druhé strany trasa cyklostezky vede pod Čuprovou ulicí a pokračuje směrem na 
východ kolem koryta Rokytky. 

3.2.1 Úsek 1 (ř. km 1.344 – ř. km 0.770): vyústění z propustku pod ulicí Čuprova až 
křížení cyklostezky s ulicí U Rokytky na pravém břehu 

Na Obr. 2 je letecký snímek části Rokytky mezi propustkem až po konec pěší zóny na pravém 
břehu, v místě křížení cyklostezky s ulicí U Rokytky. Čísly ve čtverečku jsou označena místa, 
která fotografie zobrazují. Tato čísla korespondují s označením obrázků. 

 

Obr. 2: Část od křížení s ulicí Čuprova po křížení cyklostezky s ulicí U Rokytky 

Na začátku zájmového úseku se koryto toku vynořuje z pod silnice (viz Obr. 3). Jak je patrné 
z Obr. 4, trasa toku je přímá, koryto má lichoběžníkový tvar a je silně technicky upravené. Dno 
je vydlážděné, břehy jsou cca do 2/3 výšky opevněné a porostlé vegetací. Po levé straně toku, 
za cyklostezkou, jsou nelesní porosty dřevin zapojené s keři. Po pravé straně je pás 
doprovodné vegetace lemovaný z druhé strany nejprve silnicí, dále směrem po toku pěšinou. 

  
Obr. 3: Vyústění za silnicí (ulice Čuprova) Obr. 4: Pohled od vyústění po směru toku 
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170 m za vyústěním z pod silnice se nachází lávka L1 (Obr. 6), po které je cyklostezka 
směřována do pravostranného inundačního území toku. Ve vzdálenosti 40 m za lávkou L1 
vede vysoko nad vodním tokem železniční trať, jejíž pilíře jsou založeny po pravé i levé straně 
koryta (viz Obr. 7 až Obr. 9). V oblasti pravostranného inundačního území je pilíř založen 
v bezprostřední blízkosti koryta, kde je k tomu upraven břeh (viz Obr. 8). 

  
Obr. 5: Cyklostezka na levém břehu Obr. 6: Lávka L1 (protisměru toku)  

 

  
Obr. 7: Levostranné IÚ u lávky (po směru toku) Obr. 8: Pilíř na pravém břehu (po směru toku) 

180 m níže po toku pod lávkou L1 se nachází lávka s označením L2 (viz Obr. 10). Po této 
lávce lze přejít do ulice Na Rokytce a U Libeňského pivovaru. Těsně před lávkou L2 je v korytě 
umístěn stupeň ve dně S1. 

Na Obr. 9 je zelený plácek s dřevinami v pravostranném inundačním území Rokytky, který 
vyplňuje prostor mezi silnicí a cyklostezkou. Nalevo se za břehovou čarou nalézá oplocený 
pozemek v soukromém vlastnictví a dále navazuje ulice Na Rokytce. 

  

Obr. 9: Zelený plácek (PIÚ) 
Obr. 10: Lávka L2, stupeň ve dně S1 (proti směru 

toku) 
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Obr. 11: Koryto toku (proti směru toku) Obr. 12: Lávka L3 (protisměru toku) 

Koryto toku i břehy jsou opevněné, břehy jsou porostlé vegetací, místy s dřevinami. 130 m po 
směru toku za lávkou L2 vede přes koryto lávka s označením L3, po které lze přejít do ulice 
Na Rokytce a ulice Bednářská (viz Obr. 12). Po pravé straně vodního toku, za cyklostezkou, 
je přírodní rekreační areál s oploceným dětským hřištěm. Po levé straně vede ulice Na 
Rokytce. 

  
Obr. 13: Cyklostezka a dětské hřiště v PIÚ (proti 

směru toku) 
Obr. 14: LIÚ - ulice Na Rokytce 

3.2.2 Úsek 2 (ř. km 0.770 – ř. km 0.430): křížení cyklostezky s ulicí U Rokytky až po 
Elsnicovo náměstí 

Na Obr. 15 je letecký snímek části Rokytky mezi koncem pěší zóny v pravobřežním 
inundačním území a Elsnicovým náměstím. Čísly ve čtverečku jsou označena místa, která 
fotografie zobrazují. Tato čísla korespondují s označením obrázků. 

V oblasti před silničním mostem (cca 50 m) spojujícím ulici Na Rokytce se Stejskalovou ulicí 
(označení M1) se mění ráz pravobřežního inundačního území. Z klidné cyklostezky a stezky 
pro pěší se přechází v rušnější a méně udržovaný úsek v okolí mostu M1 (viz Obr. 18). 35 
metrů před mostem je umístěn ve dně stupeň S2. Levobřežní IÚ má před mostem stále stejný 
ráz. 

Za mostem lze v levobřežním území sejít na cestičku pro pěší, která lemuje vodní tok až 
k náměstí Dr. Václava Holého (Obr. 20), nad ní vede dále ulice Na Rokytce. V pravostranném 
IÚ za mostem se nachází parkově upravená plocha. Podél pravého břehu vede mezi Rokytkou 
a zástavbou ulice U Rokytky a to až k Zenklově ulici. Podél obou břehů je možné dojít na 
Elsnicovo náměstí. 

Koryto toku je lichoběžníkového, uniformního tvaru, dno i břehy jsou opevněné, břehy porostlé, 
místy se dřevinami. 
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Obr. 15: Část od silničního mostu k Elsnicovu náměstí 

 

  
Obr. 16: Levobřežní část – ulice Na Rokytce (po 

směru toku) 
Obr. 17: PIÚ před silničním mostem M1, stupeň 

ve dně S2 (proti směru toku) 

 

  

Obr. 18: Silniční most M1 (proti směru toku) 
Obr. 19: Parkově upravená plocha za silničním 

mostem M1 
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Obr. 20: Cesta pro pěší podél levého břehu (po 

směru toku) 
Obr. 21: Cyklostezka podél pravého břehu 

v blízkosti ZŠ – ulice U Rokytky (po směru toku) 

Na konci přímého úseku vodního toku vedoucího od mostu M1 se nachází náměstí Dr. Václava 
Holého, kde jsou bezprostředně vedle toku po obou stranách parkově upravené plochy. 40 m 
před mostem v Zenklově ulici (s označením M2) je ve dně postaven stupeň S3. V tomto 
prostoru je možné sejít z pravé strany do koryta toku. 

  
Obr. 22: Koryto Rokytky – pohled ve směru od 
náměstí Dr. Václava Holého (proti směru toku) 

Obr. 23: Pohled na koryto a stupeň ve dně S3 
z mostu M2 v ulici Zenklova (proti směru toku) 

3.2.3 Úsek 3 (ř. km 0.430 - ř. km 0.277): Elsnicovo náměstí 

Na Obr. 24 je letecký snímek úseku Elsnicova náměstí, čísly ve čtverečku jsou označena 
místa, která fotografie zobrazují. Tato čísla korespondují s označením obrázků. 

 
Obr. 24: Oblast Elsnicova náměstí 
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Rokytka vtéká na začátku úseku pod most v Zenklově ulici (M2) a koryto je dále z převážné 
části zakryto. Jediná odkrytá část koryta vodního toku je v západní části náměstí (viz Obr. 27 
a Obr. 28). Rokytka je zde odkryta na úseku cca 20 m a pak pokračuje dále pod mostem M3 
v ulici Voctářova směrem k protipovodňovému uzávěru. 

  
Obr. 25: Pohled směrem k náměstí na most M2 
v Zenklově ulici (po směru toku) a stupeň ve dně 

S3 
Obr. 26: Zakrytý úsek Rokytky (proti směru toku) 

 

  
Obr. 27: Pohled k náměstí ze silnice v ulici 

Voctářova (proti směru toku) 
Obr. 28: Odkrytá část na náměstí – pohled na 

most M3 v ulici Voctářova (po směru toku) 

3.2.4 Úsek 4 (ř. km 0.000 – ř. km 0.277): Elsnicovo náměstí až uzávěr 

Na Obr. 29 je letecký snímek části Rokytky mezi Elsnicovým náměstím a protipovodňovým 
uzávěrem. Čísly ve čtverečku jsou označena místa, která fotografie zobrazují. Tato čísla 
korespondují s označením obrázků. 

Horní úsek této části je vymezen mostem v ulici Voctářova (most M3) a v dolní 
protipovodňovým opatřením, které bylo instalováno po katastrofální povodni v roce 2002 a je 
součástí celého systému ochranných opatření. Menší vzpěrná vrata uzavírají ústí Rokytky a 
větší vzpěrná vrata vjezd do libeňského přístavu a chrání městskou část Libeň před 
pětisetletou vodou. Když nehrozí povodně, jsou vrata otevřená. 

V levostranném inundačním území je směrem k náměstí přítomna zástavba – u mostu M3 jsou 
budovy ve vlastnictví státu, dále po směru toku se již jedná o soukromý majetek v rukách 
tuzemských právnických osob. Zástavba přechází v zatravněný prostor s porosty dřevin, který 
je oplocen. 

Po pravé straně Rokytky vede ulice U Českých loděnic, po ní pokračuje od Elsnicova náměstí 
cyklostezka, která dále směřuje kolem Vltavy do Troji. V blízkosti protipovodňového uzávěru 
se nachází park – Thomayerovy sady. 
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.  

Obr. 29: Úsek toku mezi uzávěrem a Elsnicovým náměstím 

 

  

Obr. 30: Cyklostezka A26 na pravém břehu 
Obr. 31: Most M3 u Elsnicova náměstí (proti 

směru toku) 

  

  
Obr. 32: Koryto toku (proti směru toku) Obr. 33: Levostranné území 

 
Jak je zřetelně patrné z fotografií, koryto toku je v tomto úseku zcela přímé s pravidelným 
lichoběžníkovým tvarem a rovnoměrným podélným sklonem. Dnová část je vydlážděná, břehy 
jsou opevněné a porostlé trávou a dřevinami. Přes koryto vede zhruba v polovině této části 
lávka L4 a před vraty lávka L5. 
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Obr. 34: Lávka L4 (proti směru toku) 
Obr. 35: Pohled z lávky L4 směrem k uzávěru a 

lávce L5 

 

  

Obr. 36: Protipovodňová vrata 
Obr. 37 Koryto toku před lávkou L5 (proti směru 

toku) 
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4 Dotazníková anketa a její vyhodnocení 

4.1 Základní informace k dotazníkové anketě 

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 byl sestaven seznam otázek a subjektů, kteří byly 
dotazníkovou anketou následně osloveni. Osloveno bylo podle seznamu 31 respondentů, mezi 
kterými byla sdružení a spolky, bytová družstva, sportovní kluby, místní firmy, základní škola, 
mateřská školka, ubytovací zařízení. 

Respondenti byly primárně oslovováni přes e-mail. V 9 případech nebyla dohledána e-mailová 
adresa, a proto byly osloveni dopisem. Ve dvou případech se vyskytl problém s doručením e-
mailu a tak byly navíc dva subjekty osloveni dopisem. Celkem tedy bylo odesláno 11 dopisů, 
23 e-mailů.  

V dotazníkové anketě byly respondenti dotázáni na 12 otázek ohledně jejich pohledu na 
stávající stav v oblasti zájmového úseku kolem vodního toku Rokytka a také na jejich 
představu o budoucím rozvoji. Respondenti byly požádání, aby vyplněnou dotazníkovou 
anketu v jakékoliv formě doručili zpět do 7 dnů od odeslání. 

Otázky byly formulovány většinou tak, aby bylo možné vybrat jednu z několika variant, 
nicméně byly použity i otázky, ve kterých byl respondent žádán o slovní odpověď. Pod každou 
otázkou byl dán prostor pro další poznámky a stejně tak na konci celé dotazníkové ankety bylo 
možno dopsat své názory, připomínky nebo podněty. 

Otázky v dotazníkové anketě byly voleny následující: 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?  

(Výběr 1 ze 4 možností velmi často; pravidelně; výjimečně; vyhýbám se tomuto místu) 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky? 

(Výběr 1 ze 4 možností: hodně času; chvilku se zdržím/posedím; jen projdu; nezdržuji se 

tam/minimální) 

3. Označení na mapě nebo slovní popis problematického, nejhoršího místa v zájmovém 

území 

4. Označení na mapě nebo slovní popis nejpříjemnějšího místa, místa s největším 

potenciálem v zájmovém území 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?  

(Výběr 1 z 3 možností: Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport; 

Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat; Jako 

nevzhledné místo, kterému se vyhýbám) 

6. Jak byste rádi využívali území? 

(Výběr 1 nebo více možností ze 4: Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid; Setkání 

se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.); Místo pro sportovní vyžití; 

Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání) 

7. Co Vám brání využívat území?  

(Slovní vyjádření názoru respondenta) 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území 

Výběr 1 nebo více možností z 15 návrhů: 

- Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

- Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

- Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního 

okolí 

- Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta)  

- Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních 

stavů, apod.) 
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- Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování 

přestárlé zeleně 

- Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

- Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

- Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

- Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. 

občerstvení, toalety) 

- Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

- Rozšíření oblasti pro pěší 

- Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

- Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

- Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu 

(Slovní vyjádření názoru respondenta) 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání? 

(Výběr 1 ze 4 možností: ano, spíše ano, spíše ne, ne; v případě kladného ohodnocení 

prosba o kontaktní e-mail) 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?  

(Výběr 1 ze 4 možností: ano, spíše ano, spíše ne, ne; v případě kladného ohodnocení 

prosba o kontaktní e-mail) 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, 

na nějž byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

(Slovní vyjádření názoru respondenta) 

4.2 Došlé odpovědi a jejich vyhodnocení 

Osloveno bylo dotazníkovou anketou celkem 31 respondentů. Navíc se přispěním několika 
skupin dotazník dále rozšířil mezi zájemce o řešenou problematiku a vrátilo se tedy celkem 21 
vyplněných dotazníků. Vlastní dotazníky jsou součástí přílohové části. 

Z došlých odpovědí byly sestaveny následující grafy, které odrážejí názory na současný stav 
a potenciální vývoj v zájmové oblasti. 

První graf zobrazuje, v kolika dotaznících byly jednotlivé otázky zodpovězeny (z celkem 21 
vrácených doplněných dotazníků). 

 
Graf 1: Vyhodnocení množství odpovědí k jednotlivým otázkám 
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Otázka č. 1: Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?  

Z odpovědí respondentů vyplývá, že zájmový úsek Rokytky navštěvují velmi často až 

pravidelně v 86 %. Možnost „vyhýbám se tomuto místu“ nezvolil žádný. 

 

Graf 2: Vyhodnocení otázky návštěvnosti 

Otázka č. 2: Jak dlouhou dobu trávíte u řeky? 

Nadpoloviční většina respondentů odpověděla, že se v zájmové úseku příliš nezdržuje, pouze 

projde kolem. K doplnění v poznámkách bylo zmíněno: 

 Nemožný přístup k řece 

 Nejsou v okolí prvky umožňující dlouhodobější pobyt u řeky 

 Využívání území pro procházky se psem 

 Podél Rokytky procházím téměř denně na vycházky se psem – oběma směry, proti proudu přes 

Vysočany, Hrdlořezy atd. i po proudu k soutoku s Vltavou a dále podle Vltavy do Troje, Řeže 

atd. - čili vnímám řeku jako hlavní souvislou rekreační páteř města a je mi líto, že dosud není 

její potenciál v této části Prahy využit. 

 

Graf 3: Vyhodnocení otázky délky pobytu u toku 
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Otázka č. 3: Označení na mapě nebo slovní popis problematického, nejhoršího místa 

v zájmovém území. 

 

Obr. 38: Nejčastěji označovaná problematická, nejhorší místa 

Z analýzy všech odpovědí na tuto otázku vyplynulo několik míst. Nejčastěji se jako 

problematické místo respondentům jeví počátek úseku (9x) – zejména z důvodu výskytu velké 

kaluže (popsáno respondenty níže), přítomnosti bezdomovců a hlučnosti. Dále je to prostor 

kolem vnější části oblouku (6x) – důvody jsou nepořádek, přítomnost bezdomovců a 

narkomanů. 6 respondentů také zdůraznilo oblast před Zenklovým mostem, ulice U Rokytky 

kolem ZŠ B. Hrabala, kde se hromadí odpadky a území pod mostem je osídleno bezdomovci. 

Ve 4 případech bylo zmíněno území Elsnicova náměstí a ve 2 ústí toku do Vltavy. 

V některých případech byl k zakroužkovanému místu v dotazníku dopsán komentář – tyto 

komentáře jsou označeny písmenem R a číslem a odpovídají umístění označení v mapě (Obr. 

38). Komentáře byly následující: 

 R1: Ústí do Vltavy před/za protipovodňovou stěnou – množství odpadků (ale pravděpodobně již 

problém slepého ramene Vltavy) 

 R2: V jezu se hromadí odpadky. Místo je obtížně přístupné. Současně je to místo blízko hlavním 

komunikacím, s potenciálem přístupu až k vodě 

 R3: Jde o úsek, kde se zdržují bezdomovci a feťáci, kteří znečišťují blízké okolí a kde je velmi 

blízko velmi frekventovaná silnice (provoz v ulici Povltavská se zvednul o stovky procent po 

otevření tunelu Blanka) a chybí zde zeleň, která by klidovou zónu od silnice oddělila (Pás 

keřů/stromů, popř. citlivě řešená zábrana – např. dřevěná zeď apod.) Zároveň má toto území i 

velký potenciál 

 R4: Neudržovaná, neosvětlená část cyklostezky A26. Okolí viaduktu (černé skládky apod.). 

Rokytka zde teče pod kapacitní silnici, kterou je lze přejít pouze podchodem se značnou 

zacházkou. 

 R5: Obrovská kaluž 

 R6: Velká louže, která brání v průchodu do ulice Pivovarnická od stezky; bezdomovci a jejich 

nepořádek (+konkávní břeh – 1. oblouk); U Českých loděnic chybí osvětlení (v sadech/alejí) 

 R7: Konec ulice Pivovarnická, prostor pod vlakovým viaduktem. Louže 

Další hodnocení problematických úseků respondenty: 

R1 

R2 

R3 

R4-R7 
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 Další nepříjemný úsek je v okolí můstku přes Rokytku u ulice Pivovarnická. Tam se opět zdržují 
bezdomovci a dělají nepořádek a navíc tam vytékají splašky z obrovské louže a ze zahrádek 
v ulici Pivovarnická, takže je tam permanentní smradlavé bahniště a skládka. 

 Za ZŠ Hrabalova k mostku přes Rokytku na nám. Dr. Holého 

 Místo není hrozné, ale je zanedbané a v podstatě je řeka nepřístupná, zeleň neudržovaná, a to 

v celém zájmovém území. Místo aby řeka byla krásným prvkem, kterým může být, působí spíše 

zanedbaně. 

 Oblast Rokytky ulicí Na Rokytce 

 Křížení chodníku a cyklostezky s ulicí Čuprova 

 Od cípu Horova náměstí přes pěšinu na dětským hřištěm až k pilířům vlakového mostu v pravém 

horním rohu mapy. Zkrátka mezi ulicemi Povltavská a Na Rokytce. Bezdomovci sem nosí 

odpadky, kálejí zde, asi i bydlí a rozšiřují nepořádek do okolí, feťáci si zde aplikují nitrožilně 

drogy. Už několikrát jsem našla jehly. V místě kde Pivovarnická ulice zabíhá pod vlakový most, 

u Rokytky, je několik let smradlavá, nikdy nevysychající bahnivá louže, skoro rybník. Voda z 

této louže prosakuje až na můstek přes Rokytku pod tímto vlakovým mostem. 

 Nepříjemný je přechod pod silnicí Čuprova, po výstupu z podchodu je nutné překonat velmi 
úzký hlučný a prašný úsek po chodníku sevřeném mezi velmi frekventovanou silnicí (Čuprova) 
a opěrnou zdí. Tímto místem zároveň projíždějí i cyklisté, chodí tudy pejskaři i maminky s 
kočárky. 
Potenciál rozlehlé louky pod železničním tělesem mezi Rokytkou a ulicí Povltavskou využívají 
v současné době hlavně bezdomovci, kteří okolí trvale znečišťují rozházenými odpadky a 
exkrementy, což je problém i úseku kolem jezu před betonovým mostem mezi Holého a 
Elsnicovým náměstím, kde Rokytku kříží ulice Zenklova a pak dále pod mostem až k ústí do 
Vltavy. Území pod mostem je hojně osídleno bezdomovci. Někdejší jez v místě soutoku mezi 
protipovodňovými vraty od jejich výstavby v podstatě neexistuje a na místě se stahují a hromadí 
odpadky z celého toku Rokytky. 

Otázka č. 4: Označení na mapě nebo slovní popis nejpříjemnějšího místa, místa 

s největším potenciálem v zájmovém území 

 

 

Obr. 39: Nejčastěji označovaná nejpříjemnějšího místa, místa 
s největším potenciálem 

Z analýzy všech odpovědí na tuto otázku vyplynulo několik nejpříjemnějších míst nebo míst s 

potenciálem. Tři lokality byly označeny nejčastěji, jsou jimi oblast v ostrém oblouku před 

Elsnicovým náměstím, u náměstí Dr. Václava Holého (6x), druhá je kolem dětského hřiště (5x) 

R1 

R2 

R3 
R4 

R5 
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a nakonec se jevila respondentům jako potenciálně nadějná oblast v území pod železničním 

mostem (5x). 4x se v odpovědích vyskytlo místo na konci úseku – v ulici U Českých loděnic, 

kde byla vyzdvihnuta jako výhoda velký prostor a hlavně přítomnost Thomayerových sadů. 

Dále se 3x v odpovědích objevilo jako místo s velkým potenciálem do budoucna Elsnicovo 

náměstí (po případné rekonstrukci) a 2x oblast za mostem (M1) spojujícím ulici Na Rokytce 

s ulicí Stejskalova (zelená plocha na pravém břehu). 

V některých případech byl k zakroužkovanému místu v dotazníku dopsán komentář – tyto 

komentáře jsou označeny písmenem R a číslem a odpovídají umístění označení v mapě (Obr. 

39). Komentáře byly následující: 

 R1: Oblast u splavu na náměstí Dr. Holého. Zde by byla super relaxační zóna s možností 

drobného občerstvení, umístění lehátek apod. Podmínkou je opět systémové vyřešení otázky 

bezdomovců a pravidelné čištění odpadků ze splavu. 

 R2: Klidné místo blízko dětského hřiště, kde neruší doprava, mohlo by se uvažovat o 

pohledovém zpřístupnění toku. Dnes je zarostlé keři. Ve vodě žijí zvířata, bylo by možné je na 

procházkách s dětmi pozorovat. 

 R3: Parčík ve Stejskalově je jedno z mála míst, kde lze sejít k řece. Bylo by vhodné toto území 

vymyslet znovu a zapojit do toho i řeku. Na druhém břehu je „promenádní“ chodník pod úrovní 

ulice Na Rokytce, který má také velký potenciál (upravit svah, doplnit mobiliář, zpřístupnit řeku). 

 R4: široký prostor pro hodně lidí (nemusí se mačkat) a rozumný povrch – lze jezdit i na bruslích 
(na rozdíl od zbytku chodníku podél Rokytky) 

 R5: Pod železničním mostem – sice jezdí vlaky a je tu hluk, kdyby se ale nainstalovaly lavičky? 

Chybí koše, je komplikované nějaký blízký najít 

Respondenti dále ve slovním hodnocení zmiňují jako nejpříjemnější místa/místa s největším 

potenciálem následující: 

 Louka v blízkosti Rokytky pod železničním mostem proti ulici Na Rokytce/U libeňského pivovaru 
– chybí zde oddělení lokality od hlavní silnice, systémové řešení bezdomovců pod mostem a 
pak by z louky mohl být úžasný prostor pro trávení volného času – umístění košů na odpadky, 
piknikových stolů, stolu na pingpong, venkovní tělocvičny apod. + pravidelný úklid psích 
exkrementů. 

 Zatáčka u jezu před Elsnicovým nám, před křížením se Zenklovou. Místo je sice opět plné 

odpadků pod jezem, ale je zde travnatá bréma, umožňující sezení, případně to místo má 

potenciál k přístupu a posezení u Rokytky 

 Dětské hřiště. 

 Oblast kolem ZŠ B. Hrabala na pravém břehu. 

 Další místo s velkým potenciálem je prostor od dětského hřiště „U Rokytky“ a prostor „parku“ 

(dnes jen zeleň) pod dopravními stavbami. 

 Elsnicovo náměstí po plánované úpravě a místo u Nám. Dr. Holého a dále podél ulice Na 

Rokytce po most na ulici Stejskalova (beru to ze svého pohledu, kdy bydlím v ulici Andrštova) 

 Elsnicovo náměstí, pokud bude upraveno, a oblast u Nám. Dr. Holého 

 Ohyb před Zenklovou ulicí navazující na Nám. Dr. Holého 

 Pro mě je příjemná právě ona pěšina vedoucí z cípu Horova náměstí nad dětským hřištěm na 

cyklostezku. Dále pak okolní travnaté plochy např. podél cyklostezky v místě pod vlakovým 

mostem, pak cesta podél Rokytky od Vltavy do Vysočan (nebýt agresivních cyklistů), Elsnicovo 

náměstí, chybí mi odpadkové koše, lavičky, stoly, třeba i betonový pingpongový stůl! 

 Nejlepším místem jsou Thomayerovy sady. 

 V roce 2011 bylo zrekonstruováno dětské hřiště Na Rokytce. Louka pod železničním tělesem 

by na něj mohla pěkně navazovat – využitím plochy pro posezení, cvičení apod. Rokytka je v 

celém úseku poměrně hluboko v příkrém korytě, ale na některých místech jsou dosud 

pozůstatky někdejších schodů k vodě z dob, kdy zde stávaly mlýny a usedlosti. Kamenné 

vydláždění koryta působí dobře, ale dalo by se alespoň místy zpřírodnit. Přístupu k vodě brání 

masivní vysoké kovové oplocení, které bylo vybudováno spolu s cyklostezkou. Voda v Rokytce 

je znečištěná odpadky, splašky a populací potkanů, v posledních letech zde na soutoku s 

Vltavou žijí také nutrie. 
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Otázka č. 5: Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?  

Většina respondentů vidí v zájmovém úseku velký potenciál.  

 

Graf 4: Vyhodnocení otázky vnímání toku 

V poznámkách bylo doplněno následující: 

 Těžko říct, mám od něj odstup. Vyhýbám se tam procházkám se synem, není přístup k potoku, 

a všude kolem něj, na trávnících bývají samé psí hovínka. 

 Kombinace prvních dvou, skvělé místo pro sport a odpočinek, kde je co zlepšovat. 

 Za důležité považuji také propojení zmíněného úseku nejen pěší cestou a cyklostezkou do 
dalších lokalit proti proudu i po proudu, ale i alternativní prostupnost v rámci probíraného úseku 
– aby bylo možno jít odněkud někam, udělat okruh, přijít z jedné strany a jinudy odejít: aby 
člověk nebyl odsouzen popocházet po jedné přímce tam a zpátky. U jednoho z mostků přes 
Rokytku na konci ulice Pivovarnická (pod Hájkem) směrem k Čuprově je již několik let obrovské 
bahniště, které kromě letního sucha téměř není možné bez úhony překonat. Na křižovatce se 
Stejskalovou a mostě přes Rokytku do Pivovarnické všude včetně mostu parkují auta, je tam 
nebezpečné místo kolem rozestavěného domu u mariánské kapličky, cyklostezka místo rovně 
pokračuje odskokem po asfaltce – přímá cesta podél Rokytky vede přes zanedbaný parčík. 
Navíc tato oblast leží v jádru „Hrabalovy Libně“ a mohla by být využita i určitá pitoresknost 
místních zákoutí. 

Podle oficiálních informací MČ Prahy 8 se v příštím roce chystá přestavba Elsnicova nám., 
odkrytí koryta Rokytky před palácem Svět a vybudování zapuštěného parku. Je potřeba, aby 
došlo k propojení a park nezůstal jen osamocenou dírou uprostřed rušné křižovatky. Ideální by 
bylo, aby se zapuštěnou stezkou dala podejít i silnice oddělující libeňský park s kaštanovou 
alejí. 

Problémem je také v oblasti louky pod železničním tělesem dopad provozu ze silnice Povltavská 
– Čuprova, který se s otevřením Blanky znásobil. Bylo by potřeba rekreační zónu kolem Rokytky 
odstínit od hluku (kromě aut má dopad i železnice), prachu a smogu pásem zeleně, příp. 
nějakou přírodní bariérou (osázený val apod.), což by zintimnilo prostředí, ale zároveň je nutné, 
aby se místo nestalo nepřehledným a nebezpečným, protože pod pilíři silnice i v kanalizaci 
taktéž sídlí bezdomovci. Od Rokytky v těchto místech vede pěší cesta ke křižovatce U Kříže.    

Otázka č. 6: Jak byste rádi využívali území? 

V otázce využívání území se nejčastěji objevovaly odpovědi, že by měl být prostor využíván 

spíše pro relaxaci o samotě nebo pro setkání menších skupinek lidí. Poznámky respondentů 

k otázce využívání území jsou uvedeny vpravo vedle grafu. 
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 Myslím, že možnost sportovního vyžití 
je zajištěna novou cyklostezkou, která 
dává dostatek prostoru cyklistům i 
bruslařům, dost často na úkor chodců, 
spíš bych byla pro zklidnění území a 
podporu větší vzájemné tolerance 
všech skupin obyvatel, kteří lokalitu 
využívají – místo „segregace“ na pruhy 
pro cyklisty/chodce promíchání a 
spolupráce: pejskaři, děti, starší, 
cyklisté atd. Případně by mohla na výše 
zmíněné louce vzniknout kromě jiného i 
malá venkovní tělocvična. Jinak jsem 
především pro odstranění 
nevzhledného a zbytečně omezujícího 
současného oplocení Rokytky a 
usnadnění přístupu k vodě. 

 Možnost posedět, nebo třeba i grilovat 
s přáteli apod. Pro děti možnost 
„zkoumat“ řeku. 

 Bylo by dobré většinu území nechat 
v přírodním stavu 

Graf 5: Vyhodnocení otázky stávajícího využívání území 

Otázka č. 7: Co Vám brání využívat území?  

V odpovědích se často vyskytovala problematika nepřístupnosti toku, neupravenosti, 

nepořádku, nedostatku zelených poloch, míst pro posezení, odpočívadel, přítomnosti bariér, 

zábradlí, čistoty vody, chybějcícho osvětlení nebo nedostatku odpadkových košů. Dále 

z hlediska mezilidského soužití je zmiňována agresivita cyklistů nebo přítomnost bezdomovců 

a narkomanů. Odpovědi respondentů jsou následující: 

 Rokytka je díky vysokým břehům nepřístupná, ba je přístup zakázán. Zábradlí. Případně nejsou 

břehy dostatečně upravené – viz bod 4 

 Není možné se u řeky zdržet, není kde posedět, na tok je v některých částech špatně vidět, 

břehy jsou někde příliš regulované, jinde chátrající (mostek u Pivovarnické ulice). 

 Většinu roku hodně situaci komplikují agresivní cyklisté, kterých jezdí hodně, nemají zvonky a 

jezdí velmi rychle a bezohledně (podotýkám, že sama jezdím na kole dost často), pak je těžké 

a nepříjemné podél Rokytky jít na procházku, speciálně se psem nebo s dětmi, kteří nechápou, 

že jedna strana je pro ně a druhá pro kola. 

Vysoký plot v podstatě podél celého toku Rokytky – dřívější oplocení bylo mnohem vhodnější a 
citlivější (nízké betonové sloupky se dvěma tyčemi mezi). 

Bezdomovci a feťáci… 

 Nepořádek, nedostatek laviček, neudržovaná plocha, hluk z dopravy, špatná přístupnost 

 Chybějící osvětlení + v oblasti chybí relaxační zóny. Podél řeky jsou vedeny chodníky/stezky, 

nelze se zastavit přímo u vody nebo pouze krátce 

 Vysoký plot, obtížný přístup, chybějící mobiliář, v některých místech i osvětlení. 

 Nepřístupnost řeky, nevzhlednost a neudržovanost břehů 

 Nevzhlednost podél toku Rokytky, zanedbané okolí, žádná odpočívadla u vodního toku, 

neosvětlenost v podvečerních hodinách, vandalismus   

 Bariéry – masivní zábradlí, vysoké prudké břehy, občas špatná kvalita vody 

 Jako malý kluk jsem se v podobných tocích hrál - stavění přehrad z kamenů, chytání rybiček 

rukou z pod kamenů, nebo stavba vodního mlýnu… nemyslím, že bych to z hygienických 

důvodů dolil tady svému synovi. (pokud bych připustil bezpečnost vzhledem na sílu proudu, 

výšku vodné hladiny). 

 Nevhodný povrch 
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 Neexistující místo k posezení, popř. nějaká kavárna na sezení, občerstvení. Brání ale i 

neskutečný nepořádek po bezdomovcích a odpadky v okolí. Nepravidelný úklid, nedostatek 

košů na psí hovínka v okolí cyklostezky 

 Rokytka, nevím z jakého důvodu, je zrovna na tomto území podle mě nesmyslně oplocená. 

Proč nelze sestoupat po schodech přímo k vodě a v létě si smočit nohy, nebo nechat napít a 

smočit psa? Zároveň je neuvěřitelně znečištěná. Na některých místech dost zapáchá, asi říční 

bahno, usazeniny. Louže pod vlakovým mostem v pivovarnické ulici brání normálnímu průchodu 

touto ulicí od cyklostezky. Spousta agresivních sprostých cyklistů nepoužívajících zvonky na 

kole myslících si, že cyklostezka musí být za každou cenu volná, když projíždějí, nekonečný 

nepořádek od bezdomovců, spousta pejskařů nesbírajících výkaly po svých miláčcích i na 

travnatých plochách, kde by se dala rozhodit deka a relaxovat, nedostatek odpadkových košů 

(možná i důvod proč výkaly nesbírají). Podél ulice Povltavská by mohla být nějaká protihluková 

stěna, i zelená. Hluk od aut je zde hodně nepříjemný. Vlastně i od věčně se tvořících kolon v 

této ulici je i zápach z motorů aut. 

 Na většině jeho částí mi nebrání nic, v oblasti pod ulicí Čuprova mě trochu omezuje pohyb 

bezdomovců. 

 Přístup k vodnímu toku 

 Území kromě těsné blízkosti dětského hřiště působí spíše zanedbaně, nejsou zde odpadkové 

koše, lavičky, v místech preferovaných bezdomovci je špína, exkrementy a odpadky. Ani u 

dětského hřiště, ani jinde v uvažovaném úseku není možnost použití WC, pítko nebo pumpa, 

chybí občerstvení, místo, které by bylo důvodem, proč se zastavit. 

Zeleň podle Rokytky se na území Prahy 8 v posledních letech pouze kácí a plošně vyřezává, 

nesází se nové stromy ani kvetoucí keře. Ubývá hnízdních a potravinových možností pro ptáky, 

netopýry. Na rozdíl od povodí Rokytky ve Vysočanech chybí stromořadí, vzrostlé dominantní 

stromy. Také vysoký kovový plot fyzicky i pocitově odděluje člověka od řeky (týká se Rokytky i 

dále Vltavy), ta je potom místo jako životadárná součást přírody vnímána jako nebezpečná 

špinavá stoka, před kterou je potřeba se chránit. 

 Nepořádek a bezdomovci, špatný přístup k vodě. 

Otázka č. 8: Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a 

zájmové území 

Respondenti by nejvíce v území ocenili otevření přístupu k toku, zlepšení úklidu, čištění 

vodního toku a bezprostředního okolí, zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké 

okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně a vytvoření více míst pro posezení, odpočívadel na 

břehu vodního toku a jeho bezprostředním okolí. Frekvence odpovědí k dalším možnostem 

jsou patrné z následujícího grafu: 

Respondenti k dané otázce také připojili několik následujících poznámek: 

 Necítím, že by zde měl vzniknout příliš „velký lunapark“. Rokytka protéká silně urbanizovaným 

územím, za Zenklovou pak náměstím a dále již Thomayerovými sady a stále podél cyklostezky. 

Myslím, že by stačilo zpřístupnit, doplnit mobiliář a uklízet. 

 Jsem rád, že bydlíme u Rokytky! 

 Bylo by vhodné systémově dořešit pohyb pěších a cyklistů kolem Rokytky, aby nedocházelo ke 

střetům a kolizím 

 K bodu – rozšíření oblasti pro pěší – zdůraznění oblasti na kolo/pěší. Zřídila bych záchodky pro 

psy – patníky anebo malou ohrádku s pískem, kam by se chodili venčit + více upozornění pro 

pány, co nesbírají hovínka 

 Myslím, že inspirací by mohla a měla být oblast kolem Rokytky ve Vysočanech. 

 Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.)- 
v úseku je několik můstků, daly by se využít, koryto je poměrně hluboko a přístup je strmý – 
bylo by možné v některém úseku vytvořit malou přehrádku a kaskádu 
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Graf 6: Vyhodnocení otázky změn v území 

Otázka č. 9: Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu 

Silné stránky území respondenti shledávají zejména v napojení na Vysočany a Troju, další 

přírodní plochy, blízkost Thomayerových sadů. Vidí v lokalitě přírodní, zelený prostor uprostřed 

města, prostor pro pěší i cyklisty.  

Slabými stránkami jsou zejména nepřístupnost, odpadky, neupravenost, neudržovanost, 

kvalita vody. Další skupinou negativ je přítomnost bezdomovců, velké dopravní zatížení, 

agresivita a neohleduplnost cyklistů. 

Názory respondentů na silné a slabé stránky lokality jsou následující: 

Otevření přístupu k 
řece (schody, apod.), 

16

Zpřírodnění koryta 
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apod.), 8
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bezprostředního okolí, 
14
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přímo u koryta 

vodního toku (např. na 
schůdcích do koryta), 

13
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Silné stránky Slabé stránky 

 Rokytka je říčka příjemného měřítka, teče 
(není to malý tok), bylo by ji možné poměrně 
snadno zpřístupnit – viz její úsek ve 
Vysočanech, park Podviní. 

 Jde o součást dlouhé trasy – napojení směr 
Troja i směr Vysočany a dál. 

Velký potenciál pro úpravy a využití. 

 Přirozený vodní tok se zelení – ideální místo 
k procházkám, odpočinku, hrám 

 Přírodní oblast ve městě 

 Blízkost a dostupnost pro obyvatele z okolí. 
Propojení toku s již existující relaxační zónou 
v parku Thomayerovy sady 

 Voda 

 Existující stromy v území (příjemný stín v létě). 
Existence cyklostezky 

 Umístění přímo v obytné lokalitě (ne na 
periferii) 

 Řeka a její břehy a okolí může být velmi 
hezkým a lákavým prvkem v krajině. Řeka je 
blízko domů, blízko každodenních cest mnoha 
lidí a v případě jejího zvelebení bude 
výrazným estetickým prvkem a jistě prostor 
bude i využíván 

 Zeleň, vzrostlé stromy, přírodní oblast v dolní 
Libni 

 Příroda uprostřed města, důležitý biotop, 
možnost pro relaxaci, posezení v malé 
skupině, v létě místo pro hraní dětí 

 Stále ještě kus přírody v Praze, hojně 
využívaný sportovci, pejskaři a rodinami 

 Přes toto neudržované místo se dá dojít z 
Vysočan až do ZOO, myslím, že je co 
zlepšovat! 

 Prostor kolem Rokytky je hezkou přírodní částí 
Libně. 

 Navazující plochy na vodní tok. Přirozený 
přírodní koridor – důležitá je prostupnost a 
propojení, návaznost na sousední lokality. 
Nechat prostor i přírodě, vyhýbat se 
asfaltování, betonování a pravým úhlům. 
Využívat přírodní materiály 

 V létě je velmi osvěžující projít se podél toku, i 
psi se mohou smočit. Je to skvělé. 

 Nepřístupná, odpadky 

 Problémy zatím bez systémového řešení 
(bezdomovci, údržba zeleně). Nevhodné 
oplocení – oddělení potoka od lidí. Hluboké 
vydlážděné koryto. Potkani. Kvalita vody – 
vypouštění splašků. 

 Bohužel silné stránky – lépe řečeno tento 
potenciál – není zatím využit, neboť místo 
není v zásadě udržováno s výjimkou 
dětského hřiště (i to by si zasloužilo větší 
zázemí, např. toaletu apod.), nepořádek (a to 
i přímo v Rokytce), více aktivních prvků 
(lavičky, záhony). 

 Odpadky, neupravená zeleň, špatná 
přístupnost, odpadky 

 Obtížný přístup k řece (oddělen ploty, 
parkováním, strmým svahem). Dopravně 
zatížené Elsnicovo náměstí v obou ramenech 
křižovatky. Riziko povodní (nenavýšená 
kapacita v místě protipovodňových zábran). 
Prostupnost v místě dopravních staveb. 
Kvalita vody (?) 

 V současné situaci poněkud svádí 
k hromadění odpadků a obecně obvykle 
navozuje dojem neupraveného, ušmudlaného 
prostředí 

 Neupravenost, neosvětlenost, absence 
odpočívadel, vandalismus 

 Odpadky, co si vzpomenu, spousta odpadků 
ve vodě, kolem toku.. Hovna. Hovna všude 
člověk na trávníků, pokud je u toku na straně 
chodníku, místa která jsou „schovaná“ od 
ulice pod stromy u potoka, častokrát to tam 
pejskaři s úklidem moc nepřehání. 

 Ulice dosti páchnou močí, nemožnost v klidu 
posedět v příjemném prostředí. Neupravený 
úsek, zastaralá zeleň, strohé a špinavé 

 Bezdomovci, nepořádek od nich a spousta 
potkanů. Strašná údržba zeleně, nebo spíše 
vůbec žádná. Ohrazená Rokytka. 

 Přítomnost bezdomovců v okolí. 
V Thomayerových sadech chybějící osvětlení 

 Přístup k vodní ploše a čistota (zejména 
optické znečištění odpadky). Stavebně 
technické řešení koryta, atd. Nekoncepčnost 
– s vybudováním cyklostezky se nemyslelo na 
ostatní občany – rodiny s kočárky, dětmi, 
pejskaře, seniory. Bezdomovci, úklid, úbytek 
zeleně, chybí stromořadí a pěkná zákoutí k 
zastavení se, spočinutí. Kolem vody např. 
vysekány i vrby, hložiny, šípky. Je potřeba 
zlepšit kvalitu vody a čistit tok. Potkani, plasty, 
odpadky. Chodec je na stezce v nevýhodě, 
protože pořád musí dávat pozor, jestli se 
neřítí cyklista. Některá místa (např. podpěry 
železničního tělesa, zabočování přes mosty) 
jsou nepřehledná, není vidět. 

 Bohužel je k vodě málo přístupu a občas není 
ani pěkný pohled na ten bordel. 
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Otázka č. 10: Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání? 

Zájem o osobní schůzku projevilo 13 respondentů. 

 

Graf 7: Vyhodnocení otázky ohledně osobní schůzky 

Otázka č. 11: Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?  

Zájem o účast na veřejném projednání a představení studie projevilo 17 respondentů. 

 

Graf 8: Vyhodnocení otázky ohledně účasti na veřejném projednání a představení studie 

Otázka č. 12: Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě 

obdobného charakteru, na nějž byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Celkem 14 vrácených dotazníků obsahovalo doporučení zdařilé revitalizace, začlenění 
vodního toku do zástavby. Frekventovanou odpovědí byl park Podviní ve Vysočanech (8x). 

 Nejblíže pak Park Podviní, Vysočany 

 V podstatě hned jak Rokytka opustí Prahu 8 se situace výrazně lepší – už ve Vysočanech není 

skoro nikde plot, podél vody jsou odpadkové koše, lavičky, venkovní tělocvična, stezka není 

rozdělena na část pro pěší a pro cyklisty, kde to jde, vznikla stromořadí. V dalším úseku je podél 

vody fitness stezka, je zachován přírodní ráz toku – hodně zeleně, přírodní materiály. Oblast u 

frekventované silnice Průmyslová je chráněna zdí. Velká část stezky má charakter lesní cesty -  

není zbytečně asfaltovaná nebo dlážděná. 

 Fascinovalo mě architektonické řešení rybníků (vím že je to nesrovnatelné) ve městě 

Tirschenreuth... 

 Cheb a řeka Ohře. Park ve městě Cheb, pod hradem, kolem Ohře 

 Park Podviní na Praze 9 

 Tok Berounky ve městě Beroun. Park Podviní, Praha 9 

 Rekonstrukce nábřeží v Litomyšli https://www.lidovky.cz/architekt-pleskot-v-litomysli-krasou-

proti-povodnim-p09-/design.aspx?c=A121105_110859_ln-bydleni_ter (Pleskotovu i tu novou, 

navazující) 

Proměna nábřeží v Brooklynu (Brooklyn Bridge Park, NYC). Ne nutně konkrétní řešení, ale 
spíše idea komunitního využití – posezení, lavice, grily atd 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.10200561089627232.
1073741827.1758508080&type=3&theater, posezení pod místním viaduktem 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.10200561089627232.
1073741827.1758508080&type=3&theater  

 Hezká (ale místy dost úzká) je trasa ze Zbraslavi do Modřan 

 Vysočany – park Podviní – celkově příjemné a čisté. Centrální park – P4 Pankrác – patníky pro 

psy 

 Třeba Rokytka ve Vysočanech, volné i přírodní koryto, lavičky, odpadkové koše, zeleň k 

odpočinku, venkovní posilovna. Nikde jsem tam neviděla dělat nepořádek bezdomovce. 

 Myslím, že inspirací by mohla a měla být oblast kolem Rokytky ve Vysočanech. Již zmíněná 

oblast kolem Rokytky ve Vysočanech. Myslím, že by bylo na místě podobné pojetí. 

 Litomyšl nábřežní říčky Loučné, Kadaň nábřeží Maxipsa Fíka, Pardubice park na soutoku. Ze 

zahraničí pak např. pěší zóna ve Velenje Slovinsko, příběh řeky Ljubljanice + veřejný pavilon, 

lávky pro pěší atd., Ljubljana Slovinsko (nejlepší veřejný prostor 2012), atd… 

 Okolí Rokytky vypadá viditelně přívětivěji hned za Čuprovou ulicí, na území Vysočan a pak dále 

do Hrdlořez atd., kde revitalizace koryta již proběhla. Líbí se mi nenásilný přírodní charakter i 

proměnlivost v souladu s charakterem jednotlivých úseků. 

 Při nedávné návštěvě Havlíčkova Brodu se mi velmi líbila úprava stezek podél Sázavy a jejích 

přítoků i přírodní park s propojenými rybníky, který se táhne napříč centrem města. 

Jiná doporučení, návrhy, připomínky 

V 6 dotaznících byla také přidána další doporučení a připomínky. Ty jsou následující: 

 Děkuji za vaši aktivitu a zájem o názory 

 Domnívám se, že osvětlení toku by do míst přitahovalo více lidí a místo by bylo využíváno 

 Bylo by dobré vypracovat pro území dlouhodobou vizi, ale zároveň i identifikovat opatření, která 

jdou realizovat okamžitě (např. doplnění mobiliáře na vhodná místa) a tím okolí řeky okamžitě 

zatraktivnit. Zvýšená atraktivnost území pomocí rychlých a levných řešení pak může vytvořit 

vyšší tlak (veřejnosti, politický) na realizaci dlouhodobých opatření. 

 Revitalizace toku Rokytku je správná věc. Její zpřístupnění v některých místech by bylo skvělé. 

Současně je potřeba zachovat přírodní charakter (okolí Rokytky je/byla oáza zeleně). 

V některých místech jsou malé přepady (jezy), co tam zřídit malé vodní elektrárny. Pokud by se 

zlepšil stav vody, malé bazénky pro děti, ochlazení se v horkých dnech. 

 Podle mě by byla nejdůležitější a prioritní nejspíš pravidelná intenzivnější osvěta na 

informačních tabulích, aby si tady občan nedělal pod sebou bordýlek -  prosby a vysvětlení, 

místo příkazů a zákazů …. Možná s hezkými příklady ze zahraničí, které neznám.  

Plovoucí polystyren, kokakolové lahve a plechovky, nádoby pracích prostředků a sáčky, 
igelitové tašky jsou docela ostudou. Proč??  

Také nemám radost z těch hoven tady všude… snaha ovlivňovat pejskaře tady je, ale stačí malá 
část, která nedodržuje toto, a potom nemáte ani chuť pustit na trávník nebo jen tak své malé 
dítě, když hrozí, že přijde zamazaný od hoven… to je radost…  

Takže osvěta… ale intenzivní…  tabule,  případně reporty na YT kanálu (videa snad Praha 8 
umí dělat. Nebo ne?)  

 Celkově je nutné upravit a zajistit, aby okolí neznečišťovali bezdomovci odpadky a výkaly 

 Proč neproběhla na ideové řešení tohoto ne nevýznamného městského prostoru veřejná, byť 

jen ideová, architektonická soutěž? 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
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5 Analýza stávajícího stavu 
Celý zájmový úsek byl analyzován na základě výsledků terénního průzkumu, získaných 
podkladů a dokumentace.  

Soulad s koncepčními dokumenty, včetně otázky limitů území, ochrany přírody a vodního 
hospodářství je rozebrán v kapitole 6. V kapitole 8 jsou popsány geomorfologické a 
hydrogeologické poměry v lokalitě a v kapitole 9 byla pro jednotlivé úseky provedena analýza 
geomorfologického potenciálu a hydromorfologického stavu. 

5.1 Analýza stávajícího stavu na základě prohlídky a dokumentace 

V celé zájmovém úseku mezi PPO na ústí Rokytky až po křížení s ulicí Čuprova je koryto silně 
uměle upraveno, s lichoběžníkovým příčným profilem téměř v celé délce, opevněné kamennou 
dlažbou do betonu v dobrém stavu. Část toku je zakryta. Koryto je značně zahloubené a 
zkapacitněné, ani za průtoku Q100 se voda z koryta nevylévá. 

Na vodním toku se v zájmovém úseku nachází 3 silniční mosty, 5 lávek a 3 stupně ve dně – 
jejich souhrn je v Tab. 1.Tab. 1: Seznam objektů v zájmové úseku 

Tab. 1: Seznam objektů v zájmové úseku 

Staničení 
ř. km 

Objekt 
Značení 

v kap. 3.2 
Popis 

0.012 Lávka L5 Lávka pro pěší 

0.152 Lávka L4 Cestní mostek 

0.287 Most M3 Silniční most ve Voctářově ulici 

0.420 Most M2 Silniční most v Zenklově ulici, památka 

0.468 Stupeň ve dně S3 Kamenný stupeň ve dně výšky 0.5 m, s vývarem 

0.706 Silniční most M1 
Silniční betonový most (spojení mezi ulicí Na 
Rokytce a Stejskalovou ulicí) 

0.742 Stupeň ve dně S2 
Kamenný stupeň ve dně výšky 0.75 m, s 
vývarem 

0.862 Lávka L3 Lávka pro pěší 

0.996 Lávka L2 Lávka pro pěší 

0.998 Stupeň ve dně S1 Kamenný stupeň ve dně výšky 0.7 m, s vývarem 

1.181 Lávka L1 Lávka pro pěší 

 
Úsek 1 (ř. km 1.344 až ř. km 0.770) 

Zájmová část toku se nachází mezi profilem od silničního propustku, který převádí tok pod 
Čuprovou ulicí až po profil v úrovni křížení cyklostezky na pravém břehu s ulicí U Rokytky. 
Úsek je tvořen od vyústění z propustku přímým úsekem, prochází pod vysokým železničním 
mostem, a přechází do mírného oblouku. Niveleta dna je v podélném profilu vyrovnaná, 
přerušená kamenným stupněm ve dně s vývarem v ř. km 0.998 (S1, výška 0.7 m).  

Přes tok vedou tři lávky pro pěší – v km 0.862 (L3), km 0.996 (L2) a km 1.181 (L1). 

Charakter toku je umělý, nepřirozený, interakce toku s okolím jsou velmi omezené. Příčný profil 
je lichoběžníkový, dno i břehy jsou opevněny kamennou dlažbou do betonu, přičemž břehy 
jsou po obou stranách opevněny do výšky 1.5 - 2.5 m a na toto opevnění navazuje opevnění 
vegetační. Břehy jsou porostlé stromy, které jsou místy situovány i ve stavebním opevnění 
v blízkosti vodní hladiny. Zejména v prostoru mezi propustkem a železničním mostem působí 
koryto neudržovaně. 

Na pravém břehu je v km 0.838 betonová výusť o DN 1000 z kanalizace OK_11E, v km 0.984 
betonová výusť z kanalizace OK_13E o DN 1100, v km 1.048 betonová výpusť z kanalizace 
OK_15E a v km 1.271 betonová výpusť o DN 600. 

 
Úsek 2 (ř. km 0.770 až ř. km 0430) 

Zájmová část toku se nachází mezi profilem v úrovni křížení cyklostezky na pravém břehu 
s ulicí U Rokytky a profilem před mostem v Zenklově ulici. Úsek je tvořen dlouhou přímou tratí 
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na začátku, která přechází v ostřejší oblouk na jeho konci (oblast kolem náměstí Dr. Václava 
Holého). Niveleta dna je podélném profilu vyrovnaná, přerušená dvěma kamennými stupni ve 
dně s vývarem – v ř. km 0.468 (S3, výška 0.5 m) a ř. km 0.742 (S2, výška 0.75 m). V km 0.706 
se nachází silniční betonový most (M1), který spojuje ulici Na Rokytce se Stejskalovou ulicí. 
Okolí mostu je značně neudržované, zejména prostor před ním na pravém břehu  

Charakter toku je umělý, nepřirozený, interakce toku s okolím jsou velmi omezené. Příčný profil 
je téměř v celém úseku lichoběžníkový, avšak v oblouku, před mostem v Zenklově ulici (M2), 
přechází postupně do obdélníkového profilu. Koryto je opevněno kamennou dlažbou do 
betonu. Před obloukem jsou břehy na obou stranách opevněny cca do výšky 2.5 m, na které 
navazuje vegetační opevnění. Břehy jsou porostlé stromy, které v letních měsících zastiňují 
hladinu vody. Před mostem v Zenklově ulici (M2) je levý břeh opevněn po celé výšce, na 
pravém břehu se nachází prostor s přírodnějším charakterem, kam je možné vstoupit a dostat 
se až k hladině toku.  

V konkávním břehu oblouku jsou v úrovni přilehlého chodníku situovány 3 „chrliče“, které 
odvádí vodu z přilehlých zpevněných ploch do toku. V km 0.618 je na pravém břehu zaústěna 
betonová výpusť o DN 500, která je již zrušená. V km 0.724 (DN 700) a km 0.727 (DN 200) 
jsou na levém břehu dvě výusti. 

 
Úsek 3: Elsnicovo náměstí (ř. km 0.430 až ř. km 0.277) 

Tento úsek se nachází mezi profilem před mostem v Zenklově ulici až do profilu za mostem 
ve Voctářově ulici. Vodní tok je viditelný pouze na krátkém úseku dlouhém 21 m. Koryto má 
tvar obdélníku s trojúhelníkovým dnem, opevněno je kamennou dlažbou do betonu a nábřežní 
zdi jsou opevněny kyklopským zdivem. Charakter toku je umělý, nepřirozený, s nulovou 
vazbou na okolí toku, niveleta dna byla uměle vyrovnána. V úseku nejsou žádné umělé příčné 
překážky v korytě toku. 

V úseku se vyskytují dva silniční betonové mosty – ve Voctářově ulici (km 0.286) a v Zenklově 
ulici (km 0.420). Most v Zenklově ulici je zapsán na seznamu kulturních památek. V km 0.297 
se na pravém břehu nachází betonová výpusť DN 800 ze stoky E, v km 0.383 na levém břehu 
je výpusť z OK-25E a v pravém břehu v km 0.388 je betonová výpusť z OK-10E o DN 600. 

 
Úsek 4 (ř. km 0.277 až ř. km 0.000) 

Tento úsek se nachází mezi protipovodňovými vraty a profilem za mostem ve Voctářově ulici.  

Rokytka je pravostranným přítokem Vltavy, ústí do ní přes Libeňský přístav v ř. km 47.500. Na 
vtoku do přístavu byla vybudována protipovodňové stavba. Uzávěr Rokytky je situován v místě 
vyústění do Vltavy. Jedná se o železobetonovou konstrukci polorámového typu opatřenou 
vzpěrnými vraty světlé šířky 10.0 m a hrazení výšky 9.10 m s elektromechanickým ovládáním. 
Vrata se uzavírají při dosažení úrovně hladiny ve Vltavě na kótě 183.50 m. 

Obecně lze charakter v zájmovém úseku popsat jako umělý a nepřirozený. Koryto je 
zahloubené, zkapacitněné, poříční zóna je oddělena od vodního toku. Celý úsek je v přímé 
trati, koryto má lichoběžníkový tvar s trojúhelníkovým dnem. Dno i dolní část břehů jsou 
opevněny kamennou dlažbou do betonu. V horní části jsou břehy zpevněny vegetačním 
opevněním – travním osením a keři. Na březích je přítomna náletová vegetace a vzrostlé 
stromy, které zastiňují vodní hladinu v letních měsících. V úseku nejsou žádné překážky pro 
vodní živočichy, niveleta dna je uměle vyrovnaná. 

Na vodním úseku se nachází dvě lávky – v ř. km 0.012 ocelová lávka pro pěší a ř. km 0.152 
cestní mostek. V km 0.259 se nachází na levém břehu ocelová výpusť DN 300 (bezpečnostní 
přepad ze stoky E). 
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5.2 Definice silných a slabých stránek zájmového úseku 

KLADY ZÁPORY 

 Možnost odkrytí toku na Elsnicově 
náměstí, který je teď v podstatě 
nevyužívaný, zanedbaný, je to pouze 
dopravní prostor 

 Prostupnější úseky toku (lávky nejsou 
příliš od sebe vzdálené) 

 Místa s potenciálem rozvoje (u mostu – 
jak v Zenklově ulici, tak do ulice 
Stejskalova; v oblasti pravostranného 
inundačního území) 

 Za silničním mostem do ulice Stejskalova 
možnost sejít z rušné ulice Na Rokytce a 
pokračovat podél levého břehu až 
k Zenklově ulici 

 Už jen samotná údržba koryta a 
bezprostředního okolí by hodně zvýšila 
kvalitu a estetickou hodnotu místa 

 Stejně tak by zvýšilo kvalitu přidání 
základního vybavení – lepší osvětlení, 
místa pro posezení 

 Stromy na březích – zastiňují v letních 
měsících hladinu vody 

 Potenciál pro zpřístupnění do vodního 
toku 

 Blízkost Thomayerových sadů – možnost 
navázání na konci úseku k těmto 
prostorám  

 Blízkost Vltavy, klidné rekreační trasy 
kolem ní a propojení se Stromovkou 
(přes Trojský most), zoologickou 
zahradou, botanickou zahradou 

 Sportovní využití 

 Dětské hřiště, prostor pro aktivní 
odpočinek, možnost navázání na tento 
prostor 

 Stezka pro pěší, cyklostezka 

 Atraktivní prostředí – památky, centrum, 
metro, rekonstruované prostory 

 Možnost rozvoje a rekonstrukce náměstí 
Dr. Václava Holého v bezprostřední 
blízkosti toku 

 Zlepšující se kvalita vody (snížení Pc a 
BSK5) 

 Součástí rybářského mimopstruhového 
revíru Rokytka 1 

 Uniformnost, nepřirozenost, umělost 

 Znečištění vodního toku (koryta, břehů), 
odpad v toku a jeho akumulace do ústí 
Vltavy 

 Kvalita vody – znečištěná s malou 
krajinotvornou hodnotou 

 Koryto homogenní, příčný profil 
lichoběžníkového tvaru 

 Koryto je zahloubené, zkapacitněné, 
poříční zóna je oddělena od vodního toku 

 Dno i břehy jsou opevněné – kamenná 
dlažba do betonu, tuhé opevnění 

 Neudržovaná vegetace, prostředí –  
hlavně na začátku úseku 

 Uměle vyrovnaná niveleta dna 

 3 stupně ve dně 

 Málo míst s přístupem do koryta 

 Neprostupnost vodního toku v úseku 
mezi silničním mostem M1 a Elsnicovým 
náměstím 

 Několik vyústění potrubí do vodního toku 

 Špatná průchodnost kolem levostranné 
břehové hrany v úseku před mostem M1 
(ulice Na Rokytce – na chodníku parkují 
částečně auta, která se musí obcházet) 

 Značně zanedbané okolí kolem 
silničního mostu M1 

 Neestetické a místy nefunkční zábradlí 
kolem vodního toku 

 Nedostatečné osvětlení 

 Nedostatek míst k posezení 

 Zakrytý vodní tok na náměstí, povrch nad 
tokem neupravený, neestetický 

 Složitější přechodové úseky pro cyklisty i 
chodce – Elsnicovo náměstí, silniční 
most M1 

 Není kolem toku vyhrazen větší, klidnější 
prostor pro setkání lidí 

 Neprovázanost s náměstím Dr. Václava 
Holého, s ulicí Na Rokytce od mostu M1 
až k náměstí 

 Ruch od frekventované silnice zejména 
na začátku úseku (Čuprova ulice) 

 Nedostatečné využití potenciálu 
navázání na Thomayerovy sady, 
náměstí Dr. Václava Holého 

 Přechod z klidné cesty kolem Vltavy k 
Rokytce, působí nesourodě, skoková 
proměna prostředí 
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Zjevnou nevýhodou zájmového úseku je jeho nepřirozenost a umělost, velké zahloubení, tuhé 
opevnění a tím oddělení poříční zóny od okolního prostředí. Na toku jsou tři stupně ve dně, 
které mohou ovlivňovat prostupnost toku pro vodní organismy, nicméně jejich výška se 
pohybuje od 0.5-0.75 m. Zakrytí toku znamená z hlediska hydromorfologického stavu (viz 
kapitola 9.3) velký odklon využití území od přírodního stavu a niva je v tomto úseku 
zhodnocena jako zcela zničená (98% odklonění od optimálního stavu). 

Vodní tok je znečištěný, vegetace neudržovaná, zejména na začátku úseku. Už jen jeho lepší 
údržba by přispěla k zvýšení estetické kvality prostředí a i kvality vody. Kvalitu vody lze 
hodnotit při ústí do Vltavy třídou III. – znečištěná s malou krajinotvornou hodnotou, nicméně 
z dlouhodobého monitoringu vyplývá, že koncentrace celkového fosforu (Pc) a biochemická 
spotřeba kyslíku (BSK5) mezi profily Rokytky pod suchým poldrem Čihadla a ústím do Vltavy 
klesly, což bude nejspíše dáno velmi dobrou samočistící schopností toku podpořenou 
revitalizací mezi profily. Zlepšování kvality vody je důležité i z hlediska předpokladu pro 
sportovní rybolov – společně s navyšováním hloubky vody za setrvalých průtoků a snahou o 
zlepšení migrační prostupnosti toku. 

Z hlediska využitelnosti pro lidi je problematická neprostupnost toku mezi mosty M1 (do 
Stejskalovy ulice) a M2 (v Zenklově ulici). Tento úsek je dlouhý cca 280 m a neumožňuje ani 
přechod přes vodní tok, ani průchod z cesty pro pěší na levém břehu do ulice Na Rokytce. 

V úseku je však několik míst s vyšším potenciálem, jako například prostor před mostem M2 
v Zenklově ulici, kde již nyní je možné sejít až k hladině toku a který je využíván rybáři, dále 
pak na druhém břehu u náměstí Dr. Václava Holého. Celkově kolem toku hlavně 
v pravostranném inundačním území. 

5.3 Pojmenování obecných metod a cílů nápravy současného stavu 

Cílem revitalizace je zajištění co největší diverzity toku, a s tím související co největší zvětšení 
ekologického potenciálu. Revitalizační kroky jsou řízeny ve směru snížení znečistění vody, 
zabezpečení heterogenity koryta, umožnění meandrování toku ve vymezeném prostoru, 
obnovení vegetace, snižování rychlosti odtoku, zabezpečení dostatečných hloubek. 

Obecně revitalizace sledují několik dílčích cílů: 

- Zvětšení prostorového rozsahu vodního toku (rozvlnění, vytvoření meandrového 

pásu, podpoření co nejpřirozenějšího průtokového režimu) 

- Zajištění členitosti vodního toku – členitost trasy, podélného profilu, povrchů dna a 

břehů, doprovodných porostů, členitost hloubek vody, rychlosti proudění 

- Zvětšení množství vody běžně přítomného v korytě – širší kynety, její rozčlenění 

prohlubněmi 

- Zpomalení odtoku, omezení drenážního účinku koryta 

- Posílení přirozené stability koryta – mělká kyneta, menší rychlosti 

- Zajištění různorodosti vegetace – ta je útočištěm, potravou pro živočichy a také 

důležitým biokoridorem, stromy navíc stíní vodu a zabraňují prohřívání vody v létě 

a zároveň zvyšují stabilitu břehů. 

V případě intravilánových revitalizací jsou možnosti omezenější. Běhen návrhu revitalizace se 
sleduje zájem vytvoření přírodě co nejbližšího stavu, jak jen to podmínky v zástavbě dovolují. 
V případě, že není možné výrazně měnit stávající vedení toku, je žádoucí se zaměřit na vlastní 
koryto toku po břehové čáry – je možné realizovat změny sklonu svahů, posunem kynety 
vyvolat dojem přirozenějšího vedení koryta, také je možné členění koryta ostrůvky, balvany, 
skupinami vegetací.  

Pokud není k revitalizaci jiná možnost, než úprava příčného profilu pak je žádoucí zajistit 
přirozený a vhodný tvar koryta, je vhodné využít předloh přirozených koryt, samovolného 
dotváření a následných korekčních zásahů. Upřednostnit by se mělo pokrytí dna přírodním 
kamenivem, čímž se zvětší omočený povrch dna. Takováto úprava má velký význam 
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z hlediska samočištění vody, neboť poskytuje příhodný prostor pro bentické organismy, které 
jsou jejím hlavním činitelem. 

Přestože jsou možnosti v urbánních oblastech omezenější, mělo by se hledět na několik 
základních aspektů. Prvním je vytvoření co největší prostupnosti pro vodní organismy. Je 
žádoucí vytvořit dostatek potenciálních úkrytů nebo útvarů rozbíjející proud, vytvářející tišiny. 
Břehy by měly být co nejčlenitější, je-li to možné, Nežádoucí je uniformnost toku v jakémkoliv 
směru, neboť takové podmínky se v přírodě nevyskytují a nebudou proto podporovat oživení 
toku. Příčné stavby (stupně ve dně) by se měly eliminovat Optimální je stabilizované dno 
s maximální členitostí, rychlost proudění by neměla být moc velká, měla by být zajištěna 
minimální hloubka, střídání hlubších a mělčích míst. Migrace by měla být zajištěna v obou 
směrech. Kyneta by měla být i za běžných průtoků zaplněna vodou, hloubky a rychlosti 
dostatečně různé. V ploché kynetě se mohou pak rozvíjet ekologicky žádoucí členité struktury, 
rychlosti však nesmí být příliš vysoké a za nízkých průtoků nesmí hladina příliš zaklesnout.  

Když prostorové podmínky neumožňují řešit členitěji hlavní koryto, měla by být členitá alespoň 
kyneta (inspirovat se přirozenými meandrujícími koryty se sledy nesouvislých tůní a 
stabilizovanými brodovými úseky kamenitými pásy) a volit proměnlivé sklony břehů. Zavzdutí 
může být dosaženo, místo stupňů, sledem nižších a prostupných kamenitých pásů, ramp, 
skluzů; také konstrukcemi z mrtvé dřevní hmoty; skupinami menších kamenů roztroušených 
v kynetě. Úpravy dna souvisí s charakterem revitalizovaného úseku. V případě samostatné 
nestability břehů se přikročí k přestavbě s novými samonosnými stěnami, dno pak lze 
upravovat. Pokud je nutné tuhé dno zachovat, lze zvolit techničtější přístup zvýšení členitosti 
povrchu společně s migračním zpřístupněním. Lze použít kamenitou strukturu, přírodně 
působící (kameny zapuštěné do betonového lože, dlažba s velmi hrubým povrchem), nebo je 
variantou použít konstrukci, která přírodní vzhled jen napodobuje. Takovým příkladem je 
použití soustavy betonových přepážek, které budou tvořit sestavu pravoúhlých bazénků, což 
je z hlediska migračního také vhodný přístup. 

Druhým aspektem by měla být vícefunkčnost území – spojení co nejvíce přírodě blízkého 
vzezření s využitím prostoru pro lidi. Návrh by měl sledovat, do té míry, co to jde, zásady 
návrhu přirozeného toku (prodloužení trasy, zvětšení členitosti povrchu omočeného koryta, 
zadržení vody, zvětšení členitosti podélného profilu, heterogenita hloubek a rychlostí, nemělo 
by docházet k většímu zahlubování), ale zároveň být v souladu s užíváním prostoru lidmi. 
Prostor pro lidi musí splňovat estetické i praktické požadavky – měl by být přístupný a 
prostupný, měl by nabízet přístup k vodní hladině, příležitosti k posezení s vyhlídkou na vodu. 
Měl by být klidný, bezpečný a udržovaný. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní prostředí, 
i když v městské zástavbě, mělo by být území rozčleněno na místa pro (alespoň částečný) 
rozvoj přírody a místa pro lidi, stejně tak jako shlukovat místa rušnější (např. hřiště) a klidnější 
plochy. K tomu je vhodné uzpůsobit i cesty a přístupy k hladině. Mimo přístupu k hladině, je 
potřebné, aby byl tok prostupný – kromě lávek a mostů se může jednat např. o stupákové 
přechody přes vodní hladinu 

Důležitou součástí celého návrhu je také otázka následné údržby vodního toku i jeho okolí, 
neboť je zásadní pro kvalitu prostředí i pro estetické vnímání. 

 

V zájmovém úseku je možné upravit samotné koryto – nahradit kamennou dlažbu do betonu 
ve dně i na březích a nahradit ji například kamenným pohozem nebo rovnaninou nebo upravit 
koryto jiným, přírodě blízkým, způsobem.  

Pro zvýšení průchodnosti koryta a také estetického vnímání toku by bylo možností nahrazení 
betonových stupňů ve dně za kamenné nebo balvanité skluzy. V neposlední řadě by bylo 
v rámci snahy o přiblížení se přirozenějšímu stavu toku a nivy vhodné otevření zakrytého 
koryta na Elsnicově náměstí. Dále oprava objektů na toku, oprava zábradlí kolem toku, 
případně jeho odstranění. 

Důležitá je otázka zeleně a péče o ni. Břehový porost by bylo vhodné upravit, zvýšit jeho 
druhovou i věkovou diverzitu, případně vysadit keřové patro. Významnou složkou je 
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kontinuální úklid v korytě toku i kolem něj a údržba zeleně. Řešení této otázky je také v souladu 
s adaptačními opatřeními na zvyšování teploty (viz kapitola 6.3), kde se klade důraz na 
zvyšování množství zelených ploch a péči o ni. 

5.4 Fotografie obdobných míst s podobným zásahem do řeky ve městě 

Kapitola shrnující příklady dobré praxe revitalizace řek ve městech je rozdělena do tří skupin 
příkladových fotografií – z České republiky, Evropy a z mimoevropských lokalit. 

5.4.1 Příklady zásahu do řeky – Česká republika 

Prvním příkladem úpravy vodního toku v husté zástavbě je koryto rozvlnění kynety Botiče před 
Fidlovačkou v Praze. Dříve přímá kyneta byla předlážděna do zvlněného stavu. Ve vnitřních 
stranách oblouků byly vydlážděny prohloubeniny, v nichž byl založen porost vodních rostlin. 

  

Obr. 40: Revitalizace koryta Botiče před 
Fidlovačkou, Praha 

(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-
revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-

uzemi-cr.html) 

Obr. 41: Revitalizace koryta Botiče před 
Fidlovačkou, Praha 

(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-
revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-

uzemi-cr.html) 

Druhým příkladem z Prahy Revitalizace Litovického potoka podél zdi obory Hvězda. Potok byl 
v minulosti překryt betonovými deskami, nyní byl odkryt a uveden v rámci prostorových 
možností mezi zdí a silnicí do přírodě blízkého stavu. 

 
Obr. 42: Revitalizace Litovického potoka, Praha 
(http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-

krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-praze/) 

V Brně lze uvést za zajímavé příklady návrh nové podoby svrateckého nábřeží (Obr. 43, Obr. 
44) a již realizovanou revitalizaci Staré Ponávky (pilotní akce města Brna v rámci projektu 
REURIS). 

http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-praze/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-praze/
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Obr. 43: Návrh nové podoby svrateckého 

nábřeží, Brno 
(https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-

kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-
vodou.html?photo=1 ) 

Obr. 44: Návrh nové podoby svrateckého 
nábřeží, Brno 

(https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-
kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-

vodou.html?photo=1 ) 

 

  
Obr. 45: Revitalizace Staré Ponávky, Brno, 

schodiště 
(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADkl

ady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

Obr. 46: Revitalizace Staré Ponávky, Brno, 
přírodní koryto 

(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADkl
ady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

V Havlíčkově Brodě byl revitalizován přítok Sázavy. Na Obr. 48 je zobrazen úsek mezi ulicemi 
Rozkošská a Havlíčkova. 

  
Obr. 47: Vizualizace revitalizace Staré Ponávky v 

oblasti Škrobáren, Brno 
(https://ponavka.brno.cz/data/files/20/%C5%A0krob%C3%A1

rny%202.jpg) 

Obr. 48: Havlíčkův Brod - přítok Sázavy 
(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADkl

ady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

 

Jako velmi dobrý příklad revitalizace v zástavbě lze uvést revitalizaci městského náhonu 
v Chrudimi. Jedná se vůbec o první revitalizaci náhonu jakožto vodního toku v prostorově 
omezených podmínkách urbanizovaného prostředí na území České republiky. Důraz byl 
kladen na přírodní podobu s rozmanitou vegetací a rozvlnění toku. 

https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://brnensky.denik.cz/galerie/promena-nabrezi-pocita-s-kolonadou-i-brody-navrh-zaujal-souznenim-s-vodou.html?photo=1
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/20/%C5%A0krob%C3%A1rny%202.jpg
https://ponavka.brno.cz/data/files/20/%C5%A0krob%C3%A1rny%202.jpg
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
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Obr. 49: Revitalizace městského náhonu, 

Chrudim, 1. revitalizovaný úsek 
(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-

revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-
uzemi-cr.html) 

Obr. 50: Revitalizace městského náhonu, 
Chrudim, v ulici Na Kopanici 

(http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-
revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-

uzemi-cr.html) 

 

  

Obr. 51: Revitalizace městského náhonu, 
Chrudim, koryto U divadla 

(http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/si
ndlar.pdf) 

Obr. 52: Revitalizace městského náhonu, 
Chrudim 

(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklad
y%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

 

  
Obr. 53: Revitalizace městského náhonu, 

Chrudim, lokalita Propojovací 
(http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sind

lar.pdf) 

Obr. 54: Revitalizace městského náhonu, 
Chrudim 

(http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sind
lar.pdf) 

Na Obr. 55 a Obr. 56 je zachycena úprava vodního toku Blanice ve Vlašimi. 

http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/projekty/reky_pro_mesta/sindlar.pdf
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Obr. 55: Revitalizace Blanice, Vlašim 

http://www.krajina-zahrada.cz/cs/1328-
revitalizace-toku-blanice 

Obr. 56: Revitalizace Blanice, Vlašim 

http://www.krajina-zahrada.cz/cs/1328-
revitalizace-toku-blanice 

Následující 4 obrázky zachycují výsledný stav úpravy nábřeží na Komenského náměstí 
v Litomyšli. Revitalizace musela zahrnovat i otázku protipovodňové ochrany přilehlého území. 
Na Obr. 57 je zachycena stezka pro pěší vedená v bermě pravého břehu řeky Loučné v těsné 
blízkosti říční hladiny. Vodní tok byl úpravami otevřen, byly zahrnuty přístupy k vodě pomocí 
různě širokých schodišť vytvořených z různého materiálu (beton, dřevo), viz Obr. 58. 

  
Obr. 57: nábřeží na Komenského náměstí, 

Litomyšl, stezka v bermě 
 (http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-

revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-
uzemi-cr.html) 

Obr. 58: nábřeží na Komenského náměstí, 
Litomyšl, schodiště 

 (http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-
revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-

uzemi-cr.html) 

Do úprav vodního toku byly zakomponovány prvky umožňující vzájemné setkávání lidí u řeky, 
a to v podobě schodiště a pobytového mostu. 

   
Obr. 59: Loučná v Litomyšli, schodiště 

(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADkl
ady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

Obr. 60: Loučná v Litomyšli – pobytový most 
(https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADkl

ady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf), 

 
 

http://www.krajina-zahrada.cz/cs/1328-revitalizace-toku-blanice
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http://www.krajina-zahrada.cz/cs/1328-revitalizace-toku-blanice
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http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
http://docplayer.cz/16672351-Reuris-priklady-dobre-praxe-revitalizaci-vodnich-toku-v-urbanizovanem-prostredi-na-uzemi-cr.html
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
https://ponavka.brno.cz/data/files/11/P%C5%99%C3%ADklady%20dobr%C3%A9%20praxe.pdf
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5.4.2 Příklady zásahu do řeky – Evropa 

Na Obr. 61 až Obr. 63 je zobrazena revitalizace na Mohanu v Bad Stafelstein ve Spolkové 
republice Německo. Jde o zdařilou revitalizaci v intravilánu, která byla zakomponována do 
protipovodňové ochrany. Kyneta vodního toku vede mezi ochrannými zdmi a valy a cestou pro 
pěší. Koryto potoka vytváří průtočnou kapacitu, potřebnou pro ochranu okolní zástavby před 
povodněmi, přitom je přírodě blízkého charakteru, dokonce s výsadbami stromů. 

  
Obr. 61: Revitalizace v Bad Staffelstein v horním 

povodí Mohanu, SRN 
(http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-
krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/) 

Obr. 62: Revitalizace v Bad Staffelstein v horním 
povodí Mohanu, SRN 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-
krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/) 

 

 

 

Obr. 63: Revitalizace v Bad Staffelstein, 
SRN 

(http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_int
ravilany.pdf) 

Obr. 64: Revitalizace v Deggendorf, Bavorsko, SRN 
(http://www.landezine.com/index.php/2015/11/deichgarten-and-
donaupark-by-k1-landschaftsarchitekten/00_lichtschwaermer/) 

Na Obr. 64 je ukázka revitalizace v Deggendorfu (Deichgärten) v Bavorsku (Spolková 
republika Německo) se schodišti do koryta a možností přechodu za nízkých vodních stavů na 
druhou stranu toku. 

Příkladem zapojení toku do husté zástavby je revitalizace městského náhonu v Ulmu 
(Bádensko-Württembersko Spolková republika Německo). Kapacitní koryto s technicky 
řešenými břehy je zapojeno do husté zástavby a přitom umožňuje přístupnost pro lidi. Dno 
koryto je přírodně upraveno. 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-zahranici/
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.landezine.com/index.php/2015/11/deichgarten-and-donaupark-by-k1-landschaftsarchitekten/00_lichtschwaermer/
http://www.landezine.com/index.php/2015/11/deichgarten-and-donaupark-by-k1-landschaftsarchitekten/00_lichtschwaermer/
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Obr. 65: Městský náhon v Ulmu, SRN 

(http://www.koaliceproreky.cz/temata/reky-a-voda-ve-
mestech/) 

Obr. 66: Ulm, SRN, zapojení do zástavby 
(http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.

pdf) 

 

  
Obr. 67: Ulm, SRN, u hřiště 

(http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany
.pdf) 

Obr. 68: Ulm, SRN, posezení na schodech 
(http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.

pdf) 

Na Obr. 69 je příklad z Heiligenstadtu v Bavorsku. Koryto říčky v historickém středu města je 
vymezeno nábřežní stěnou a zdivem domů. Nicméně dno zůstává přírodě blízké, kamenité. 
Díky tomu je členité. Případné změny ve struktuře dna, způsobené většími průtoky, nemusejí 
ohrožovat jeho funkci a stabilitu.  

Posledním příkladem z Německé spolkové republiky je úprava v Osnabrücku (Dolní Sasko). 

 

 

Obr. 69: Heiligenstadt v Bavorsku, SRN 
(http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/0243

95.pdf?seek=1406036397) 

Obr. 70: Osnabrück, Dolní Sasko, SRN 
(https://idw-online.de/de/news182627) 

Na Obr. 71 je ukázka revitalizace z Rakouska – Vídeňka ve Vídni. Kyneta je provedena z 
kamenů, zapuštěných do betonu. Je tedy z konstrukčního hlediska tuhá, nicméně tvarově je 
alespoň částečně přírodě blízká a migračně prostupná. 

http://www.koaliceproreky.cz/temata/reky-a-voda-ve-mestech/
http://www.koaliceproreky.cz/temata/reky-a-voda-ve-mestech/
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://www.uprm.cz/data/docs/becva/revitalizace_intravilany.pdf
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/024395.pdf?seek=1406036397
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/024395.pdf?seek=1406036397
https://idw-online.de/de/news182627
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Na Obr. 72 je revitalizace z Rotterdamu (Nizozemí). Koryto je zpřístupněno schody a je 
umožněn přechod koryta za nízkých vodních stavů, stejně tak procházet se kolem vody podél 
zdi. 

 

 

Obr. 71: Vídeňky (Wienfluss) ve Vídni, 
Rakouská republika 

(http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/0
24395.pdf?seek=1406036397 ) 

Obr. 72: Rotterdam, Nizozemí 

 (google search: rotterdam storm water design) 

Obr. 73 zobrazuje úpravu toku v Kielci v Polsku, revitalizaci historického centra, která má mít 
pozitivní dopad na atraktivitu města pro turisty a kvalitu života. 

Posledním příkladem z Evropy jsou dva příklady revitalizace ve Slovinsku. Na Obr. 74 je 
úprava vodního toku ve městě Velenje. Na Obr. 75 a Obr. 76 je pak revitalizace řeky v centru 
Lublaně, která měla na úkol začlenit řeku do města. 

 

 

Obr. 73: Město Kielce, Polsko 
(http://www.rewitalizacja2.kielce.eu/) 

Obr. 74: Velenje, Slovinsko 
(https://www.archdaily.com/636611/promenada-

enota) 

 

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/024395.pdf?seek=1406036397
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/190/024395.pdf?seek=1406036397
http://www.rewitalizacja2.kielce.eu/
https://www.archdaily.com/636611/promenada-enota
https://www.archdaily.com/636611/promenada-enota
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Obr. 75: Revitalizace v centru Lublaně, 

Slovinsko 
(http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-

w-centrum-miasta) 

Obr. 76: Revitalizace v centru Lublaně, 
Slovinsko 

(http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-
w-centrum-miasta) 

5.4.3 Příklady zásahu do řeky – mimo Evropu 

  

Obr. 77: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 
Korea  

(https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-
river-restoration-and-downtown.html) 

Obr. 78: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 
Korea  

(https://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-
design-restored-the-green-heart-of-seoul/cheonggyecheon-

river-25/) 

Z mnoha mimoevropských příkladů revitalizace si zaslouží uvést oživení řeky 
Cheonggyecheon v Soulu (Jižní Korea). Jedná se o razantní úpravu více jak 8 km dlouhého 
vybetonovaného toku, který byl přeměněn na otevřený veřejný prostor v centrální obchodní 
čtvrti města. 

  

Obr. 79: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 
Korea  

(https://inhabitat.com/seoul-recovers-a-lost-stream-

transforms-it-into-an-urban-park/) 

Obr. 80: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 
Korea  

(https://www.alamy.com/stock-photo-view-of-the-
cheonggyecheon-stream-and-modern-office-buildings-in-

seoul-125230722.html) 

 

http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-w-centrum-miasta
http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-w-centrum-miasta
http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-w-centrum-miasta
http://sztuka-krajobrazu.pl/1845/artykul/rewitalizacja-rzeki-w-centrum-miasta
https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-river-restoration-and-downtown.html
https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-river-restoration-and-downtown.html
https://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/cheonggyecheon-river-25/
https://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/cheonggyecheon-river-25/
https://inhabitat.com/how-the-cheonggyecheon-river-urban-design-restored-the-green-heart-of-seoul/cheonggyecheon-river-25/
https://inhabitat.com/seoul-recovers-a-lost-stream-transforms-it-into-an-urban-park/
https://inhabitat.com/seoul-recovers-a-lost-stream-transforms-it-into-an-urban-park/
https://www.alamy.com/stock-photo-view-of-the-cheonggyecheon-stream-and-modern-office-buildings-in-seoul-125230722.html
https://www.alamy.com/stock-photo-view-of-the-cheonggyecheon-stream-and-modern-office-buildings-in-seoul-125230722.html
https://www.alamy.com/stock-photo-view-of-the-cheonggyecheon-stream-and-modern-office-buildings-in-seoul-125230722.html
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Obr. 81: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 

Korea  
(https://mygreenkorea.wordpress.com/2011/04/18/restoring-

seouls-cheonggyecheon-river-the-10th-veronica-rudge-
green-prize-in-urban-design/) 

Obr. 82: Řeka Cheonggyecheon, Soul, Jižní 
Korea  

(https://landscapeperformance.org/case-study-
briefs/cheonggyecheon-stream-restoration) 

Ze Spojených států amerických je zajímavou ukázkou návrh úprav řeky Los Angeles River do 
podoby multifunkčního zeleného pole u přítoku s Arroyo Seco blízko Elysian Park (Obr. 83 až 
Obr. 85) a revitalizace Arroyo Seco Confluence v Cypress Park v Los Angeles (Obr. 86). 

  
Obr. 83: Los Angeles River, Los Angeles, USA  

(https://www.archdaily.com.br/br/794544/7-cidades-que-
estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-

urbanos/57bb3808e58ecead6400001c-7-cidades-que-estao-
transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos-foto) 

Obr. 84: Los Angeles River, Los Angeles, USA  
(http://www.wilderutopia.com/sustainability/land/los-angeles-

river-revitalization-city-rediscovers-flow/) 

 

  

Obr. 85: Los Angeles, USA, Revitalization 
Master Plan 

(https://architizer.com/projects/los-angeles-river-
revitalization-master-plan/) 

Obr. 86: Arroyo Seco Confluence v Cypress 
Park, Los Angeles, USA  

(https://www.kcet.org/earth-focus/feds-okay-1-billion-los-
angeles-river-project) 

 

https://mygreenkorea.wordpress.com/2011/04/18/restoring-seouls-cheonggyecheon-river-the-10th-veronica-rudge-green-prize-in-urban-design/
https://mygreenkorea.wordpress.com/2011/04/18/restoring-seouls-cheonggyecheon-river-the-10th-veronica-rudge-green-prize-in-urban-design/
https://mygreenkorea.wordpress.com/2011/04/18/restoring-seouls-cheonggyecheon-river-the-10th-veronica-rudge-green-prize-in-urban-design/
https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/cheonggyecheon-stream-restoration
https://landscapeperformance.org/case-study-briefs/cheonggyecheon-stream-restoration
https://www.archdaily.com.br/br/794544/7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos/57bb3808e58ecead6400001c-7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos-foto
https://www.archdaily.com.br/br/794544/7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos/57bb3808e58ecead6400001c-7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos-foto
https://www.archdaily.com.br/br/794544/7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos/57bb3808e58ecead6400001c-7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos-foto
https://www.archdaily.com.br/br/794544/7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos/57bb3808e58ecead6400001c-7-cidades-que-estao-transformando-seus-rios-em-novos-atrativos-urbanos-foto
http://www.wilderutopia.com/sustainability/land/los-angeles-river-revitalization-city-rediscovers-flow/
http://www.wilderutopia.com/sustainability/land/los-angeles-river-revitalization-city-rediscovers-flow/
https://architizer.com/projects/los-angeles-river-revitalization-master-plan/
https://architizer.com/projects/los-angeles-river-revitalization-master-plan/
https://www.kcet.org/earth-focus/feds-okay-1-billion-los-angeles-river-project
https://www.kcet.org/earth-focus/feds-okay-1-billion-los-angeles-river-project
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Příklad revitalizace toku v urbanizovaném území je úprava San Pedro Creek v San Antoniu 
(Obr. 87 a Obr. 88). 

Poslední ukázka (Obr. 89, Obr. 90) je z úpravy Saw Mill River v New Yorku, která se vlévá do 
Hudsonu. Tok býval kdysi průmyslovým kanálem a nyní byl odkryt a revitalizován. 

  

Obr. 87: San Pedro Creek, Texas, USA  
(google search: San Pedro Creek Improvement 

Project) 

Obr. 88: San Pedro Creek, San Antonio, Next Linear 
Park, Texas, USA  

(http://therivardreport.com/san-pedro-creek-san-antonio-linear-
park/) 

 

  
Obr. 89: Saw Mill River, New York, USA  

(https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-
river-restoration-and-downtown.html) 

Obr. 90: Saw Mill River, New York, USA  
(https://urbanomnibus.net/2013/11/daylighting-rivers-in-

search-of-hidden-treasure/) 

5.4.4 Příklad zásahu do řeky – doporučení z dotazníkové ankety 

Nejčastěji zmiňovaný příklad revitalizace vodního toku byl blízký úsek Rokytky – park Podviní 
ve Vysočanech (8x zmíněno v dotazníkové anketě).  

  

Obr. 91: Rokytka, park Podviní  

(http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2225/park-podvini?back=1) 

Obr. 92: Rokytka, park Podviní 
(https://ladyloba.rajce.idnes.cz/2012_10_28_Park_Podvi

ni/#P1150988_40.jpg) 

 
  

http://therivardreport.com/san-pedro-creek-san-antonio-linear-park/
http://therivardreport.com/san-pedro-creek-san-antonio-linear-park/
https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-river-restoration-and-downtown.html
https://commercialdistrictadvisor.blogspot.cz/2014/06/urban-river-restoration-and-downtown.html
https://urbanomnibus.net/2013/11/daylighting-rivers-in-search-of-hidden-treasure/
https://urbanomnibus.net/2013/11/daylighting-rivers-in-search-of-hidden-treasure/
http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2225/park-podvini?back=1
https://ladyloba.rajce.idnes.cz/2012_10_28_Park_Podvini/#P1150988_40.jpg
https://ladyloba.rajce.idnes.cz/2012_10_28_Park_Podvini/#P1150988_40.jpg
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6 Analýza souladu s koncepčními dokumenty hl. m. Prahy 
a městské části Praha 8 

V následujících kapitolách jsou rozebrány důležité a tematicky relevantní dokumenty a studie 
zabývající se územím Prahy nebo specifiky zájmovým územím. 

6.1 Územní plán 

6.1.1 Základní informace o dokumentu 

Platný územní plán byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000. 

Zpracoval:  

kolektiv Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské náměstí 8, Praha 1 

Vedoucí architekt územního plánu: Ing. arch. Petr Durdík 

6.1.2 Rozbor dokumentu (průvodní zpráva, další části územního plánu) 

V dokumentu je prostor kolem vodního toku Rokytky zmiňován v souvislosti s rekreační funkcí 
a transformace lokality. Svou polohou je lokalita pro rekreaci prvořadě vhodná, nicméně 
zdevastovaná nebo zatím využita nevhodným způsobem. Proto je území nutno rekultivovat a 
nalézt vhodnou náplň. 

V kapitole 3.11.2, zabývající se zelení, je vodní tok zmiňován v souvislosti s prostorovým a 
funkčním spojitým systémem na základe vzájemných vazeb jednotlivých zelených ploch (jsou 
žádoucí protiváhou k urbanizovanému území). Z hlediska vztahu k příměstské krajině se řadí 
do kategorie tangenciální osy, konkrétně východní tangenty, která zahrnuje Rokytku, břehy 
Vltavy v Karlíně, pokračuje přes Žižkov, Parukářku, Olšanské hřbitovy, Vinohradský hřbitov ke 
Strašnicím a ke Slatinskému potoku. 

Rokytka se uplatňuje i z hlediska pěší dopravy (kapitola 4.2.8) – trasa podél toku a další trasy 
tvoří spojnice mezi obytnými soubory a ostatními rekreačními areály. 

V kapitole 6.4.2.3.2 Lokální ÚSES je zmiňován biokoridor na Rokytce. Zastavěnost 
bezprostředního okolí toku neumožňuje revitalizační úpravy- ze stavu vyplývá především 
možnost místního doplnění břehových porostů, případně založení několika biocenter. 

 
V dalších částech územního plánu (Platné regulativy funkčních ploch – Opatření obecné 
povahy – změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, Metodický pokyn 
k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, Seznam veřejně prospěšných 
staveb, Podmíněnost staveb) není zájmová oblast zmiňována. Nepatří ani do 15 velkých 
rozvojových území, nespadá do seznamu veřejně prospěšných staveb 
 

6.1.3 Výkresy územního plánu hl. m. Prahy: 

Prozkoumány byly dále mapové podklady, které jsou součástí územního plánu hlavního města 
Prahy. Z digitálních map územního plánu byly vybrány následující mapy: 

- Dopravní koncepce (Obr. 93) 

- Koncepce technické infrastruktury – přenos informací a kolektory (Obr. 94) 

- Koncepce technické infrastruktury – energetika (Obr. 95) 

- Záplavová území (Obr. 96) 

- Územní systém ekologické stability (Obr. 97) 

- Plán využití ploch (Obr. 98) 

- Stavební uzávěry (Obr. 99) 

- Vybrané prvky VPS (Obr. 100) 
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Obr. 93: Dopravní koncepce – výřez z mapy Doprava 

 

 
Obr. 94: Koncepce technické infrastruktury – výřez z mapy Přenos informací a kolektory 

 

 
Obr. 95: Koncepce technické infrastruktury – výřez z mapy Energetika 
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Obr. 96: Záplavová území – výřez z mapy Vodní hospodářství a odpady  

 

 
Obr. 97: Územní systém ekologické stability – výřez z mapy Územní systém ekologické stability 

 

  
Obr. 98: Výřez z plánu využití ploch 
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Obr. 99: Stavební uzávěry 

Identifikační údaje vyznačené stavební uzávěry: 
- Dopravní stavební uzávěra 

- Komunikace, stavba č. 8313 Libeňská spojka 

- Datum vydání: 29. 8. 2007 

- Vydal ÚMČ Praha 8 

- Číslo: OV/P8/2007/0059/Bau/4 

- Územní rozhodnuté 

 

 
Obr. 100: Vybrané prvky VPS 

Identifikační údaje prvku VPS: 
- Číslo VPS: 8/DK/8 

- Popis: Praha 8 – Městský okruh Jarov – Pelc Tyrolka 

- Stav: navrhováno 
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6.2 Metropolitní plán  

6.2.1 Základní informace o dokumentu 

V současné době probíhá kontrola návrhu Metropolitního plánu (verze 3.3) pořizovatelem.  
IPR Praha jako zpracovatel předal ke kontrole verzi, která by již měla sloužit pro další krok v 
pořizování územního plánu – společné jednání. Podle harmonogramu, projednaného 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, by proces projednávání měl započít na jaře 2018. 

Zpracovatel:  

Institut pro plánování a rozvoj, Praha  

6.2.2 Rozbor dokumentu (textová část, přílohy textové části) 

Oblast Rokytky je zmíněna v Hlavě I – Základní koncepce v jedné z deseti tezí základní 
koncepce Metropolitního plánu (článek 25) jako teze číslo {10}Transformace jako zlepšení 
kvality městské krajiny: 

(2) S přihlédnutím k zásadám dostřednosti a koncentrace energie města ukládá 
Metropolitní plán přednostně doplňování zastavitelných transformačních ploch blízko 
centra. Vymezuje a určuje oblast Holešovického meandru a navazujícího údolí Rokytky 
jako největší souhrnný potenciál rozšířeného centra pro další desetiletí.  

 
Z Metropolitního plánu lze vypíchnout následující obecná konstatování vztahující se 
k revitalizaci prostředí: 

- V článku 20 (Vltava) klade Metropolitní plán důraz na obnovu celkového 
kompozičního významu vodních toků a na zlepšení kvality území u jejich břehů 
využitím pro nová nebo obnovená veřejná prostranství.  

- V článku 38 (kompozice krajiny ve městě) Metropolitní plán navrhuje přednostní 
využití stávajících ploch s hodnotnou vegetací a míst přirozených prostupů městem 
podél vodních toků pro vznik nových městských parků k zajištění jejich dostupnosti 
podle zjištěných deficitů této dostupnosti. 

- Stejně jako Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu klade v oblasti 
ochrany před povodněmi také důraz na vyšší zasakování srážkových vod, využití 
přírodě blízkých forem úprav území (článek 46 Ochrana před povodněmi) 

- Článek 172 (odstavec 3 a), Povrchové vody) praví, že Metropolitní plán stanovuje 
pro využívání území města respektovat stávající hydrografickou síť, nezakrývat 
vodní toky a minimalizovat jejich úpravy vedoucí ke zrychlování odtoku vody z 
území, 

 
Podle členění Metropolitního plánu zájmový úsek spadá do tří oblastí. Horní část patří do 
oblasti 402/Labuťka, většina zájmového úseku do oblasti 024/Libeň a koncová část spadá do 
oblasti s označením  845/Vltava. 
 

   

Obr. 101: oblast 845/Vltava Obr. 102: oblast 024/Libeň 
Obr. 103: oblast 

402/Labuťka 

 
Charakteristika oblasti 402/Labuťka (viz zastavitelná, typ struktury: zahradní město, využití 
území: obytné, stabilita: transformační) 
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- Cílovým charakterem je naplnit potenciál zastavitelné, transformační, obytné 
lokality Labuťka se strukturou zahradního města. Lokalita Labuťka je vymezena 
jako lokalita zahradního města.  

- 100/ Krajina: Individuální regulativy – Parky:  
123/402/2968 Rokytka za Kotlaskou - místní park 

- 400/ Potenciál: Nestavební bloky a otevřená krajina:  
Transformační plocha 412/402/5273 12695m2  
Využití: rekreační  
Naplňovat potenciál plochy za účelem zvýšení hodnoty pro rekreační využití, to 
znamená například zlepšení prostupnosti území, vybavení mobiliářem, kultivaci 
prostředí v souladu s cílovým charakterem lokality. Plocha potenciálu zároveň 
umožňuje změnu příslušnosti dotčeného území k ploše podrobného 
strukturálního členění.  

- 500/ Krajinná infrastruktura – individuální regulativy:  
512/-/5037 LBK Rokytka — v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m 

- 600/ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Systém pozemních komunikací  
611/402/1039 MUK Mimoúrovňová křižovatka U Kříže, součást Městského 
okruhu — návrh 

 
Charakteristika oblasti 024/Libeň (zastavitelná, území obytně, typ struktury bloková, 
stabilizovaná) 

- Obecný cílový charakter této lokality je dotvořit a posilovat cílový charakter 
zastavitelné, stabilizované, obytné lokality se strukturou blokovou 

- 100/ KRAJINA, Individuální regulativy: Parky  
123/024/2125 Park u Libeňského zámečku - místní park  
123/024/2969 Park V Ďolíku - místní park  
123/024/2970 Rokytka v Libni - místní park  

- 500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA Individuální regulativy  
512/-/5037 LBK Rokytka — v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m  

- 700/ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Individuální regulativy  
Záplavová území Využití území je omezeno záplavovým území Vltavy a 
Berounky kategorie: Určeno k ochraně pro Q2002.  

 
Charakteristika oblasti 845/Vltava III. 

- Cílem navržených regulativů je dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné, 
stabilizované, rekreační lokality Vltava III. se strukturou parkového prostranství. 

- 100/ KRAJINA: Individuální regulativy: Parky  
123/845/2240 Thomayerovy sady - lokalitní park  

- 500/ KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA Individuální regulativy  
512/-/5037 LBK Rokytka — v přesných hranicích, šířka minimálně 20 m  

V tabulková části metropolitního plánu byly v okolí Rokytky identifikovány následující prvky: 

120 Veřejná prostranství / Městské parky a parky ve volné krajině 

kód název druh stav 

123/845/2240 Thomayerovy sady  lokalitní park návrh 

123/024/2125 Park u Libeňského zámečku místní park návrh 

123/024/2969 Park V Ďolíku místní park návrh 

123/024/2970 Rokytka v Libni místní park návrh 

123/402/2968 Rokytka za Kotlaskou místní park návrh 

 

412, 414 Plochy změn v otevřené krajině a krajinných parcích 

kód skupina 
Rozloha 
skupiny 

využití typ 

412/402/5273 - 12695 m² rekreační 
Krajina ve 

městě 



 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ČÁST A 

 

3722/002  prosinec 2017 
  

55 

500/Krajinná infrastruktura 

kód název popis 

512/-/5037 LBK Rokytka v přesných hranicích, šířka minimál. 20 m 

610 Komunikační síť 

kód název druh stav 

611/402/1039 
Mimoúrovňová křižovatka Mimoúrovňová křižovatka U 

Kříže, součást Městského okruhu 
- návrh 

730 Odkanalizování území 

kód název druh systém stav 

730/024/1054 
Záchytná nádrž 

Primátorská 
- - návrh 

6.2.3 Výkresy závazné části 

Následující 3 obrázky jsou výřezy z výkresů závazné části Metropolitního plánu – základní 
členění území, výkres VPS, VPO a asanací a výřez z hlavního výkresu. 

 
Obr. 104: výřez ze Z01 – výkres základního členění území 

(http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace) 

 

 

 

Obr. 105: výřez ze Z03 – výkres VPS, VPO a asanací 
(http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace) 

http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace
http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace
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Obr. 106: výřez ze Z02 – hlavní výkres (kompletní legenda viz odkaz níže) 

(http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace) 

 

6.3 Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu  

6.3.1 Základní informace o dokumentu: 

Dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu byl Radou hl. m. Prahy schválen 
dne 18. 7. 2017 (viz  usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18. 7. 2017). 

Zpracovali:  

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe)  

Institut pro plánování a rozvoj Praha 

Odbor ochrany prostředí MHMP 

6.3.2 Rozbor dokumentu 

V dokumentu je zmíněn pouze obecný přístup k řešení otázky adaptace. Oblasti vodních toků 
se týkají tzv. „zelená a modrá“ adaptační opatření (ekosystémově založená, přírodě blízká 
opatření s využitím vegetace a vody), řešení otázky povodní i sucha. 

Z hlediska potlačení efektu tepelného ostrova mají nejpříhodnější vlastnosti typy povrchů 
schopných vázat a uvolňovat vodu (např. nezakrytá půda, vegetace), dobře odrážet sluneční 
záření (např. vodní plochy). Důležitou otázkou je zvýšení zasakování srážkové vody a s tím 
související snaha o snížení kulminace povodní – Rokytka patří mezi nejvýznamnější drobné 
vodní toky na území hlavního města Prahy.  

Předpovědní model, jehož výstupy jsou zobrazeny v analytické části Strategie (na str. 25), 
porovnávající zranitelnost s ohledem na vlny horka – stav k roku 2015 a 2030. 

http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/Usnesen%C3%AD_Rady_HMP.pdf
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Obr. 107: Zranitelnost - vlny horka 2015 Obr. 108: Zranitelnost - vlny horka 2030 

 
Další předpovědní model, jehož výsledky jsou v analytické části Strategie uvedeny na str. 30, 
porovnávající zranitelnost s ohledem na vsakování srážek – stav k roku 2015 a 2030. 

  
Obr. 109: Zranitelnost – vsakování srážek 2015 Obr. 110: Zranitelnost – vsakování srážek 2030 

 

Vize adaptační strategie se soustřeďuje na tvoření zeleného městského ostrova, zasakování 
srážkových vod a to opatřeními blízkými přírodě s využitím ekosystémových služeb zelené 
(zeleň v krajině) a modré (dostupnost vody) infrastruktury.  

Adaptační opatření na zvyšování teploty se má podle dokumentu soustřeďovat na: 

- zlepšování mikroklimatických podmínek města prostřednictvím víceúčelové zelené 
infrastruktury, 

- zohlednění adaptace v plánování a podkladových studiích,  
- zakládání a revitalizaci vegetačních prvků a ploch ve městě, 
- posilování ekologické stability a regenerační schopnosti krajiny (zvyšováním 

biodiverzity, apod.), 
- využívání technologických a ekosystémových postupů pro snižování akumulace 

slunečního záření v zastavěném území (materiály a barvy, které odrážení a 
neakumulují sluneční energii, zadržování srážek a následné ochlazování pomocí 
výparu, další prvky zelené a modré infrastruktury – umělé vodní toky, zelené 
střechy, fasádní zeleň, pítka, fontány, apod.). 

Další relevantní kapitolou jsou adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, 
povodní a dlouhodobého sucha. V případě povodní na Rokytce jsou stěžejní krátkodobé 
intenzivní dešťové události velké intenzity (přívalové deště), které se zasažením poměrně 
malého povodí projeví rychlým vzestupem hladiny vody. Navrhovaná opatření jsou: 

- ochrana před povodněmi (např. zvýšení protipovodňového efektu krajiny, 
uvažované zkapacitnění čerpací stanice Rokytka), 

- zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami, 
- zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochrana (postupná obnova 

přirozeného vodního režimu, zlepšení retenční schopnosti krajiny), 
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- změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo 
polopropustným povrchem, 

- pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch (kde je to 
možné, „odkanalizovat“ uměle napřímené malé vodní toky s pevnými břehy a 
navrátit je do přirozených členitých koryt, ochrana a obnova trvalých porostů na 
březích vodních toků), 

- zlepšení prostupnosti krajiny. 

6.4 Koncepce pražských břehů 

6.4.1 Základní informace o dokumentu: 

Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 297 z 5. března 2013 bylo Kanceláři veřejného 
prostoru IPR Praha uloženo vypracovat Koncepci rozvoje pražských břehů. Dokument slouží 
k plánování rozvoje prostoru řeky v celoměstských souvislostech. Je koordinačním 
materiálem hl. m. Prahy pro všechny záměry urbanistického a architektonického plánování, 
investic, správy, údržby a využití v prostoru řeky. Koncepce je integrální součástí strategické 
a koncepční činnosti IPR a je provázána s řadou dokumentů IPR (Metropolitní plán, 
Strategický plán hl. m. Prahy, Strategie dopravy hl. m. Prahy apod.). Metropolitní plán je 
Koncepci nadřazený.  

Autorem dokumentu:  

Kancelář veřejného prostoru, Institut pro plánování a rozvoj (IPR): 

Vedoucí projektu: Ing. arch. Pavla Melková Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. arch. 
Vladimír Fialka 

Spolupracovníci: 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Kancelář metropolitního plánu,  

Kancelář infrastruktury a krajiny,  

Kancelář prostorových dat,  

Kancelář podpory plánu 99 

Pracovní skupiny: 

Městské části hl. m. Prahy a další odborníci 

6.4.2 Rozbor dokumentu 

V kapitole Role nivy ve městě je oblast Holešovického a Libeňského přístavu – ústí Rokytky 
označena za křehké a problematické území – ve vrstvě ÚAP odpovídá území s dosud 
neuzavřenou koncepcí (na str. 65). Jde o  degradované nebo částečně urbanizované úseky 
v  prostoru řeky, jejichž charakter je nejasný a  kde by měla být prověřena možnost alespoň 
dílčí obnovy jejich krajinné identity a funkcí, způsob zapojení do současného prostoru řeky 
a jejich role ve vztahu k městské struktuře.  

Způsob a míra této transformace by měly být předmětem detailnější územně plánovací 
dokumentace na  základě hlubší znalosti území a  dohody mezi aktéry. Návrhy musí nejen 
reagovat na specifickou situaci v místě a požadavky obyvatel dotčených lokalit, ale i na širší 
urbánní i krajinný kontext. 
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Obr. 111 Zobrazení území v mapě 

 

V kapitole Holešovický meandr (str. 130) je zdůrazněna nutnost v navazujících úvahách 
vnímat území holešovického meandru jako jeden celek, pro který je charakteristická zejména 
rozhlehlá nivní krajina. Její hodnotou je také historická paměť, která se nejvíce projevuje 
na rozhraní mezi původní nivou a okolní krajinou. 

V kapitole Libeňské kosy (str. 140) je popsán investiční záměr DOCK. Propojení DOCK 
s libeňským nábřežím Návaznost obytné zástavby DOCK na Thomayerovy sady a libeňské 
nábřeží lze zlepšit realizací propojení po valu mezi Rokytkou a přístavem, který je nyní 
oplocen. 

6.5 Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 
2017–2026 

6.5.1 Základní informace o dokumentu: 

Strategický plán městské části je jeden ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný 
vývoj městské části v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a 
rozvojový dokument, jenž vychází ze stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, 
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území městské části. 

Dokument zpracovala společnost  

PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava. 

6.5.2 Rozbor dokumentu (analytická, návrhová část) 

Analytická část: 

V kapitole vodstvo je zmínka o kvalitě vody na profilu Rokytka Voctářova /nám. Dr. Holého. 
Podle měření se řadí do kategorie silně znečištěná voda. Dále v textu je zmíněno jako slabá 
stránka území znečištění vodních toků, zejména odpadku a následná kumulace odpadu do 
ústí Vltavy. V kapitole Povodně je zmíněna hrozba nebezpečí od Rokytky v oblasti Dolní Libně.  

Kapitola Turistický ruch se zmiňuje o řešené oblasti ve dvou případech. Prvním je uvedení 
betonového mostu přes Rokytu (v Zenklově ulici) v tabulce se seznamem kulturních památek 
na území MČ Prahy 8 a ve druhém je zmínka o naučné stezce Thomayerovy sady vedoucí 
podél řeky Rokytky. 

Návrhová část 



PALMOVKA 2030 – MOŽNOSTI REVITALIZACE TOKU ROKYTKY 
STUDIE PROVEDITELNOSTI 

 

3722/002 prosinec 2017 
 

60 

V části popisující priority a opatření je (v prioritě B – doprava, životní prostředí, technická 
infrastruktura -  Priorita B7 Udržitelný rozvoj a přírodní zdroje) napsáno, že cílem je zajistit 
udržitelnost rozvoje území MČ a podporovat udržitelné nakládání s přírodními zdroji, kam 
spadá opatření B 7.2: 

Dále je potřeba tvorba (ve spolupráci s HMP) digitálních povodňových plánů, výstavba 
protipovodňových opatření a realizování systémových změn na Rokytce. Toto opatření má 
vazbu na Strategický plán hl. m. Prahy („hlavní opatření“) – realizovat opatření cílené na 
zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu. 

Implementační a realizační část: 

Jedním ze specifických cílů je vytvoření prostorů za účelem setkávání a trávení volného času 
pro občany všech generací. 

6.6 Generel bezmotorové dopravy 

6.6.1 Základní informace o dokumentu: 

Zpracování dokumentu bylo v rámci snahy o zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů 
zadáno Městskou částí Praha 8. Dokument pochází z roku 2015. 

Autorem:  

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 

6.6.2 Rozbor textové části dokumentu 

Oblast kolem vodního toku je atraktivní z hlediska bezmotorové dopravy. Rekreační cíle leží 
především podél řeky Vltavy a Rokytky. Jsou přírodně atraktivními trasami – proto je žádoucí 
podpořit tyto oblasti budováním hřišť, lineárních parků s vybavením (odpočívky, občerstvení, 
infotabule, hrací a posilovací prvky atd.). S tím souvisí i zajištění pravidelná údržba těchto míst. 

Cyklostezka kolem Rokytky se řadí mezi cyklotrasy 2. třídy. Tato cyklostezka je také pěším 
koridorem a navrhovaná (v celé délce zájmového úseku) jako in-line stezka. Jedním z opatření 
zmiňované dokumentem, je vodní prostup Rokytka (A26 – stezka) – úsek do Kolčavy v délce 
250 m (na samém počátku zájmového úseku) 

6.6.3 Mapové výstupy 

 

Obr. 112: Optimalizace a návrh cyklistické infrastruktury 
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Obr. 113: Optimalizace a návrh in-line stezek 

 

 

Obr. 114: Optimalizace a návrh pěších tras 

6.7 Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na bezpečnost chodců a 
cyklistů v části Dolní Libně 

6.7.1 Základní informace o dokumentu: 

Území tzv. Dolní Libně, ohraničené ul. Kotlaska, Pod Hájkem, Pod Kotlaskou, Ronkova, Na 
Hrázi, Ludmilina, U Synagogy a Náměstí. Dr. Holého nemá být pouze tranzitním územím, ale 
územím pro klidné bydlení a bezpečné užívání veřejného prostoru jak pro chodce, tak cyklisty. 
Z tohoto důvodu bylo zadáno zpracování dopravně bezpečnostní studie. 

Zhotovitelem dokumentace:  
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Ing. Květoslav Syrový se sídlem: Sušická 28/850, Praha 6, 160 00 spolupráce: Ing. 
arch. David Pfann 

6.7.2 Rozbor dokumentu 

V kapitole 4.1 se rozebírá návrh úpravy v oblasti náměstí Dr. Václava Holého. Řešená část ul. 
Na Rokytce se navrhuje provést jen pro průjezd a propojit tak park s územím podél Rokytky, 
což je třeba podpořit dalšími úpravami v zelené ploše u Rokytky, případně tok Rokytky více 
zapojit do Dolní Libně a naopak. Směrem ke škole se nabízí zřídit novou lávku a propojovací 
cestičku k chodníku podél levého břehu Rokytky, v prostoru se nabízí zřídit dětské hřiště a též 
navrhnout odpovídající úpravy zeleně (není již součástí řešeného území). Z hlediska pěší 
dopravy by navrhovanými změnami měl dojít k zajištění pěších vazeb. 

Na Obr. 115 jsou graficky znázorněny výstupy z analýzy. Zájmové oblasti se týká zejména 
nedostatečné propojení na cestu podél Rokytky. 

  

Obr. 115: Analýza stavu – náměstí Dr. Václava Holého (výřez výkresu na straně 41 dokumentu) 

Na Obr. 116 je zobrazen návrh úprav kolem náměstí Dr. Václava Holého s navrhovaným 
propojením na cestu kolem Rokytky a případně navrhovaná lávka přes vodní tok na něj 
navazující. 

Na Obr. 117 a Obr. 118 jsou výřezy z výkresů analýzy stavu individuální automobilové dopravy 
a cyklodopravy.  
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Obr. 116: Navrhované změny – náměstí Dr. Václava Holého (výřez výkresu na str. 81 dokumentu) 

 

 

Obr. 117: Analýza stavu IAD (na str. 38 dokumentu) 

+ 

 

Obr. 118: Analýza stavu cyklodopravy (na str. 39 dokumentu) 
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V dokumentu se jeví jako největší negativa Elsnicovo náměstí jakožto špunt pro cyklostezku, 
uzavřenost přístupů k Rokytce a neexistence plácku pro aktivity v oblasti náměstí Dr. Václava 
Holého. V podobném duchu byla také jedna z připomínek v části dokumentu zabývající se 
konkrétními podněty od obyvatel. Připomínka hovoří o chybící vazbě k Rokytce a dále k Vltavě 
přes Elsnicovo nám., které je nepříjemné, v podstatě jen dopravní prostor. 

6.8 Palmovka 2030 

6.8.1 Základní informace o dokumentu: 

Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum s významným potenciálem 
celoměstských vazeb a zároveň těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o 
urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze. V polovině roku 2016 byl vypracován 
pro MČ Prahy 8 dokument Palmovka 2030 – koncepce a obsah projektu. Výsledek celého 
projektu by měl směřovat k regulaci lokality, k realizaci intervencí a k projektu úprav veřejného 
prostranství Palmovky 

Zpracovatel: 

UNIT architekti, s.r.o.  

Thákurova 9, 160 00 Praha 6 

Kontaktní osoba: Ing. arch. Filip Tittl, jednatel (tittl@unitarch.eu, +420 606 747 971) 

6.8.2 Rozbor dokumentu (koncepce, obsah projektu, analyt. studie, intervence) 

V kapitole Potenciální kapacita (vnitřní rezervy území) jsou uvedena 2 místa v bezprostřední 
blízkosti toku. Jsou jimi nezastavěná proluka – (Fa7) Stejskalova, U Rokytky (OV) a dále 
v současnosti (spíš) nevyužívaná plocha Voctářova/U českých loděnic (Ga7), (mapa na str. 
109 dokumentu) 

Analytická část rozebírá především dostupné dokumenty, jejichž hlavní relevantní obsah 
k zájmové lokalitě je rozebrán v kapitolách výše této studie. Výzvou a tématem pro Palmovku 
je, dle dokumentu, využití Rokytky jako krajinného a rekreačního zázemí oblasti. Rokytka 
může být významným lineárním rekreačním prvkem v celopražském měřítku, její zprostupnění, 
úprava břehů a doplnění míst k zastavení a pro navazující aktivity je cestou jak obyvatelům 
Palmovky usnadnit cestu do přírody. 

Dokument Intervence konstatuje, že s ohledem na dopravní řešení v oblasti Dolní Libni se 
budou dále vést úvahy o dalším rozvoji oblasti. Na rozhodnutí o dopravním řešení závisí další 
úvahy o způsobech revitalizace navazujících veřejných prostranství, zejména pak Elsnicova 
náměstí; ve hře je odkrytí a zpřístupnění Rokytky a zapojení jejího nábřeží do sítě navazujících 
veřejných prostranství (více viz zásobník intervencí v dokumentu). 

Dvě nejdůležitější veřejná prostranství Libně – u stanice metra Palmovka a Elsnicovo náměstí 
– v současné situaci naprosto nenaplňují svůj potenciál živého veřejného prostoru v širším 
centru města (u stanice metra Palmovka) ani reprezentativního veřejného prostoru, vázaného 
na důležité veřejné budovy (Elsnicovo náměstí). Jejich důležitost opravňuje větší míru zásahů 
i v mezidobí před dořešením veškerých komplexních problémů. V obou případech je navržena 
převážně fyzická intervence, přičemž celkové zobytnění prostoru na sebe přirozeně naváže 
nové aktivity a způsoby užívání. 

V dokumentu je úprava Elsnicova náměstí a břehů a plácků podél břehů Rokytky důležitou 
otázkou (kapitola na straně 38). Odkrytím Rokytky na náměstí bude oblast naplňovat svůj 
potenciál. Náměstí je součástí několika systémů - nachází se na tradiční staroboleslavké 
cestě, je součástí významné rekreační trasy podél Rokytky, která po značené cyklotrase A26 
spojuje levý vltavský břeh a Vysočany. V místním měřítku tvoří Elsnicovo náměstí předprostor 
Libeňského zámku, a jako náměstí v blízkosti řady dalších budov veřejné vybavenosti by 
mohlo být hlavním prostorem pro život obce. Společně se sousedním náměstím Dr. Václava 
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Holého, nábřežní alejí a nedalekými Thomayerovy sady by mohlo tvořit systém lokálně 
významných veřejných prostranství. Potenciál však zůstává nenaplněn. 

V oblasti jsou navrhovány následující intervence: 

  

Obr. 119: Úpravy Elsnicova náměstí a břehů Rokytky (na str. 38 dokumentu) 

V dokumentu jsou popsány základné body úprav na Elsnicově náměstí a ostatní úpravy: 

- Přehodnocení dopravní situace 
- Celková proměna místa 
- Oprava mostu přes Rokytku v Zenklově ulici (a rekonstrukce této ulice) 
- Znovunalezení vztahu k vodě – odkrytím Rokytky, vytvoření obytných nábřeží, 

přístupy k vodě, vizuální kontakt s vodou 
- Zvýšení rekreačního potenciálu kolem břehů Rokytky – návaznost na Thomayerovy 

sady, dětské hřiště, nově využitý Zámecký pivovar, umožnit kontakt s vodou, doplnit 
herní a pobytové prvky i v návaznosti na vodu 

- Vytvořit ze stávajícího chodníku podél ulice Na Rokytce promenádní a pobytové 
místo 

- Cyklostezku proměnit v příjemné pobytové místo při zachování přírodě blízkého 
charakteru. 

- Úprava plácků podél břehů potenciál shledávají na nároží ulic Pivovarnická - Na 
Rokytce (poblíž frekventovaného mostu do Stejskalovy ulice), další v napojení ulice 
Stejskalova na most přes Rokytku; v tomto místě se stýkají čtyři ulice, uliční prostor 
je rozšířen, nachází se zde malý parčík, další zatravněný plácek a parkoviště, 
kterým prochází cyklostezka, Volný plácek je také naproti lávce z ulice Bednářské 
(dětské hřiště, ke kterému přiléhá zatravněný nevyužití plácek). Doplnění herními 
prvky, mobiliářem, opatření ke zklidnění dopravy 

- Celkové uklidnění dopravy v oblasti podél ulice U Libeňského pivovaru (v meandru 
Rokytky) 

Také oblast nalézající se na konci zájmové lokality – Podzámčí - Löwitův mlýn a Zámecký 
pivovar má potenciál nového ohniska komunitního života. Oblast navazuje na atraktivní 
prostředí kolem Rokytky. 
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6.9 Limity území 

Z dokumentů rozebraných v jednotlivých kapitolách výše vycházejí další možná omezení 
ovlivňující plánovaná revitalizační opatření.  

Kulturní památky a archeologické nálezy 

Archeologické lokality se v zájmové oblasti nevykytují. Oblast se nalézá v ochranném pásmu 
pražské památkové rezervace. 

V lokalitě dotčené potenciální výstavbou se nachází památkově chráněný most s následujícími 
identifikačními údaji z památkového katalogu Národního památkového ústavu. 

 
KATALOGOVÉ ČÍSLO NPÚ: 1000153552 
NÁZEV: silniční most přes Rokytku 
OBEC: Praha 
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ: Libeň 
ADRESA: Zenklova 
TYP: silniční most 
DRUH PAMÁTKY: stavba-ostatní 
KATEGORIE: objekt 
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNO OD: 3. 5. 1958 

ANOTACE: Most byl postaven roku 1896 má jednu plochou betonovou klenbu s 
rozpětím 13,30 m a vzepětím 2,75 m, síla klenby je 0,95 m. 
PAMÁTKOVÁ OCHRANA: 41441/1-2105 – SILNIČNÍ MOST PŘES ROKYTKU, kulturní 
památka, zapsáno do státního seznamu před rokem 1988 

 

Sítě technické infrastruktury 

V řešeném území se dle informací stavebního úřadu a údajů z územního plánu nachází sítě 
těchto správců technické infrastruktury: 
 

Tab. 2: Seznam správců sítí technické infrastruktury v zájmovém území 

Správce sítí technické infrastruktury 

ALFA TELECOM s.r.o. 

CentroNet, a.s. 

COPROSYS a.s. 

Cznet s.r.o. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) 

České Radiokomunikace a.s. 

Dial Telecom, a.s. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - jednotka Dopravní cesta Tramvaje 

GREPA Networks s.r.o. 

ICT Support, s.r.o. 

INETCO.CZ a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. 

New Telekom, s.r.o., zast. UNI Promotion s.r.o. 

Pe3ny Net s.r.o. 

Planet A, a.s. 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

TRADE CENTRE PRAHA a.s. 

UPC Česká republika, s.r.o. v zast. InfoTel, spol. s.r.o. 

Vodafone Czech Republic a.s. 
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ČD - Telematika a.s. 

Devátá energetická, s.r.o. 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ 

Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 

Pražská teplárenská a.s. 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Telco Pro Services,a.s. 

Veolia Energie ČR, a.s. 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. - JDCM - 240200 (metro) 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

PREdistribuce, a.s. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

Důležitá ochranná pásma 

Na řešeném území se kromě standardních ochranných pásem sítí technické infrastruktury 
nachází dle GEOREPORTu – limity využití území -  tato ochranná pásma, která mohou mít 
vliv na opatření navržená v této studii: 

- Místní a účelová komunikace, třída 1 – 50 m od osy vozovky 
- Místní a účelová komunikace, třída II – 15 m od osy vozovky 
 

6.10 Ochrana přírody 

6.10.1 Velkoplošná chráněná území (VCHÚ) 

Do řešeného území nezasahují žádná velkoplošná chráněná území. 

6.10.2 Maloplošná chráněná území 

Do řešeného území nezasahují žádná maloplošná chráněná území. 

6.10.3 Ptačí oblasti  

Ptačí oblasti (zkratka PO, z angličtiny SPAs) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice 

č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. V lokalitě se nevyskytují oblasti, které by byly 

součástí zvláště chráněných oblastí pro ohrožené a stěhovavé ptáky. 

6.10.4 Natura 2000 

V rámci řešené oblasti se nenachází. 

6.10.5 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Koncepce územního zajištění ekologické stability krajiny vychází z předpokladu, že je třeba od 
sebe vzájemně oddělit labilní části krajiny soustavou stabilních a stabilizujících ekosystémů a 
současně je nutné pro uchování genofondu krajiny vzájemně propojit často izolovaná 
přirozená stanoviště společenstev, pro dané území charakteristických.  

V zákoně č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny 
(ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, ale přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a 
nadregionální systém ekologické stability, který je tvořen sítí biocenter, biokoridorů a 
soustavou interakčních prvků. 

Prováděcí vyhl. č. 395/1992 Sb. k zákonu č.114/1992 Sb. definuje:  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
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Biocentrum - jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí 
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor - jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou 
existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter 
síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé 
působení ostatních částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Často plní 
i funkci protierozní, krajinotvornou a estetickou. 

 

Nadregionální a regionální ÚSES 
 

Do území nezasahují žádné prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. 

  
Lokální ÚSES 
 
Všechny prvky ÚSES jsou převzaty z dokumentů dokumentace Místní územní systém 
ekologické stability pro katastrální území Lubenec, Ležky, Libkovice, Libyně (RNDr. Jana 
Tesařová, CSc., 2006). Při navrhované nové výsadbě stromů a keřů mohou být použity pouze 
autochtonní dřeviny. Přesné druhové složení a rozmístění dřevin bude určeno následně 
v rámci projektu nebo opatření ÚSES. 
 
V řešeném území se vymezují následující prvky lokální úrovně:  
 
Biocentra: 

Lokální biocentrum Thomayerovy sady  
- v dolní části úseku – sousedí s LBK Rokytka 
- funkční biocentrum: L1/155 

 
Biokoridory  

Lokální biokoridor Rokytka: 
- Podél celého vodního toku 
- nefunkční: biokoridor L4/255 

 

6.10.6 Registrovaný významný krajinný prvek (VKP) 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody 
a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky 
nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení 
její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách: 
 

 VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy; 

 Registrovaný VKP - Do řešeného nezasahuje žádný registrovaný významný krajinný 
prvek (VKP).  

 
Významné krajinné prvky se v zájmovém úseku nevyskytují. 
 

6.10.7 Ochrana zemědělské půdy 

Oblast kolem vodního toku je řazena do I. třídy ochrany ZPF, v souladu s kategorizací půd dle 
VÚMOP 

(I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 
klimatických regionech, převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je 
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry 
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související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu) 

6.11 Vodní hospodářství 

6.11.1 Záplavová území 

Vymezené území se nachází v záplavovém území určeném k ochraně města – v záplavovém 
území (Vltavy) neprůtočném.  

Záplavová území Q5 ,Q20, Q100 pro Vltavu jsou zobrazena na Obr. 120. Uzavřením 
protipovodňových vrat na konci řešeného úseku je Dolní Libeň ochráněna proti zaplavení 
z Vltavy. Záplavové území Vltavy v případě neuzavření vrat – viz Obr. 96 (z územního plánu) 

 
Obr. 120: Záplavová území - Vltava 

6.11.2 Aktivní zóna záplavového území 

Výřez z vrstvy záplavových území drobných vodních toků na území Prahy (kategorie - aktivní 
zóna, záplava pro průtok Q100) je zobrazen na Obr. 121. Jak je z obrázku patrné, koryto toku 
je velmi kapacitní (záplava je zobrazena červeně). 

 
Obr. 121: Záplavové území Rokytka za Q100, aktivní zóna 
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6.11.3 Povodňová ochrana a protierozní opatření 

Na vymezeném území se nachází zařízení protipovodňové ochrany zajišťované městem. 
 

PPO na konci zájmového úseku (km 0.000) 

Od Libeňského mostu až k vjezdu do Libeňských přístavů je PPO formou mobilního hrazení, 
zemních valů a pevných zídek, dále pokračuje jako mobilní hrazení přes komunikaci U 
Českých loděnic a zakončeno je v Thomayerových sadech. 

Uzávěr je tvořen dvojicí vzpěrných vrat (šířka 12 m, hrazená výška 10,9 m), které uzavřou ústí 
Rokytky a Libeňských přístavů proti povodni. K přečerpávání vody Rokytky i dešťové vody do 
Vltavy slouží čerpací stanice se 6 čerpadly o celkové kapacitě cca 20 m3/s. K přečerpání vody 
z Rokytky do přístavního bazénu slouží také napevno instalovaný vakuový jez. Součástí tohoto 
protipovodňového opatření je i přemostění vzpěrných vrat vjezdu do přístavů i Rokytky pro 
cyklostezku, která spojuje Libeňský ostrov s Thomayerovými sady. 
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7 Majetkoprávní analýza 
Majetkoprávní analýzou byly identifikováni potenciální vlastníci dotčených pozemků. Byla 
zpracován seznam a mapa vlastnické struktury, viz výkres A. 1. 

Byl vytvořen seznam parcel v bezprostředním okolí toku v zájmovém úseku toku Rokytky, ve 
kterém byly zapsány základní údaje o parcele – číslo, výměra, druh pozemku, způsob využití, 
vlastník, adresa, způsob ochrany, omezení vlastnického práva a v případě, že je nemovitost 
spravována jiným subjektem nebo má jiný subjekt příslušnost hospodařit s nemovitostí, byl 
tento subjekt v seznamu také identifikován. 

Stručný seznam parcel v okolí toku v zájmovém úseku je v Tab. 3. 

Tab. 3: Čísla parcel v bezprostředním okolí Rokytky dle vlastníků 

Hlavní město Praha Soukromí vlastníci 

ČR vč. 
státem 

ovládaných 
subjektů 

4005/8 3874 3868/2 3995/3 2600/1 2734 3959/8 

3994/4 2990 2730/2 3995/1 2600/1 2734 3996/2 

3995/5 3872/1 2730/1 3995/4 2600/1 2734 3959/5 

3958 2991/1 3868/4 3997/18 2600/1 2734 3873/2 

3700/1 2677/1 2738/9 3997/2 2600/1 2746 2983/2 

3963/1 3860/2 2738/8 3997/20 2600/1 2738/2 4026/2 

3879/5 2601/2 2738/1 3959/10 2707 2744 4026/4 

3879/3 2673 2738/6 3959/9 2707 2745 2674/1 

3878/1 2675/1 3723/1 3959/9 2707   2674/3 

2772/2 2675/2 3969/2 3701/1 2709   2675/7 

2772/3 2690/3 3969/1 2786 2709   2675/6 

2772/1 2690/4 3969/3 2800 3869/3   2730/3 

3872/1 2689/4 3970/3 3873/3 3869/3   2738/5 

3870 2689/6 3970/5 2801 2710     

3871 2689/5 2674/1 2600/1 2731     

3873/1 3869/1  3994/3 2600/1 2734     
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8 Geologické a hydrogeologické poměry 

8.1 Geomorfologické a geologické poměry 

Geomorfologické poměry 

Katastrální území Prahy je součástí dvou subprovincií České vysočiny: Poberounské 
subprovincie a České tabule. Poberounská subprovincie je zastoupena čtyřmi 
geomorfologickými celky Brdské oblasti - Pražskou plošinou, Křivoklátskou vrchovinou, 
Hořovickou pahorkatinou a Brdskou vrchovinou. Převážná část území Prahy (přibližně 85 %) 
se nachází na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské 
oblasti (příslušné k Poberounské subprovincii). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde 
rozsáhlé plochy zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož 
se hluboce zařezává údolí Vltavy a přítoků.  

Pražská plošina se člení na dva podcelky - Říčanskou plošinu a Kladenskou tabuli. Zájmový 
úsek je součástí geomorfologického podcelku Říčanské plošiny, jejíž součástí je Třebotovská 
plošin, Uhříněveská plošina, Úvalská plošina a Pražská kotlina. Pražská kotlina zaujímá nižší 
části údolí Vltavy (údolní nivu a nejnižší terasy) mezi Velkou Chuchlí a Podbabou s výběžky 
do údolí dolních toků Botiče (po Vršovice) a Rokytky (po Vysočany - Hloubětín).  

Pražská kotlina je poměrně úzká sníženina s rozšířením v místě Holešovického meandru; 
nejsevřenější je Vltava v místě vtoku, respektive odtoku z Prahy. V Pražské kotlině má vltavské 
údolí nesouměrný příčný profil s příkrým a vyšším levobřežním svahem a mírnějšími 
pravobřežními svahy, kde jsou dobře patrné kvartérní říční terasy. Přítoky Vltavy a Berounky 
se zařezávají do podložních hornin a vytvářejí hluboká kaňonovitá údolí se zvětšeným sklonem 
dna – Karlický potok, Švarcava, Radotínský potok, Dalejský potok, Šárecký potok, Únětický 
potok, Rokytka apod. 

Geologické poměry 

 
Obr. 122: Geologická mapa 

Nejrozsáhlejší plochu zaujímají v Praze horniny ordoviku, které tvoří podklad městského 
centra, rozsáhlé plochy na V a pásy na SZ a JV. Převahu mají málo odolné břidlice a 
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prachovce, na něž se váží sníženiny a plošinaté níže položené okrsky. Vltavské údolí se v 
úseku budovaném těmito horninami kotlinovitě rozšiřuje. V ordoviku vystupují i polohy 
odolných světlých křemenců, které tvoří dva víceméně paralelní pruhy - starší křemence 
skalecké na bazi dobrotivského a mladší řevnické na bazi libeňského souvrství.  

Z geologického hlediska je zájmové území této části Libně svrchnoordovickými prachovci a 
tmavými břidlicemi řazenými k záhořanskému souvrství (barandienské synklinály - pražská 
pánev).  

Oblast spadá z hlediska regionálního zařazení do soustavy Českého masivu – pokryté útvary 
a postvariské magmatity (kvartér, holocén). Začátek úseku (cca 200 m) je tvořen 
nezpevněnými nivními sedimenty – hlínou, pískem, štěrkem (fluviální nečleněné, sedimenty 
vodních nádrží. Dále přechází do navážky s proměnlivým minerálním složením.  

Dále od toku je pak oblast se zpevněným sedimentem – droba, pískovec, prachovec, břidlice. 
Do blízkosti toku zasahuje také oblast s fluviálními nezpevněnými sedimenty – pískem a 
štěrkem – s pestrým minerálním složením. 

Podle rozboru vrtů jsou v dolních částech přítomny břidlice – navětralé, jílovité, prachovité, 
které začínají zhruba v hloubce 6 m pod terénem. Nad nimi je přítomen náplav a navážka 
s mocností 2.5 m v horní části úseku, ve střední je nad břidlicí vrstva štěrku, jílu a nejvýše 
navážka s mocností přes 4.5 m a v dolní části úseku navazuje na vrstvu břidlice štěrk, nahoře 
s navážkou s mocností do 3 m. 

8.2 Hydrogeologické poměry  

Území Prahy leží v severní části barrandienského proterozoika a paleozoika, tvořeného 
sedimentárními komplexy se střídajícími se křemenci, pískovci, drobami, vápenci a břidlicemi. 
Oba komplexy patří k zvrásněným hydrogeologickým strukturám. Na vyvýšeninách jsou 
denudační zbytky svrchnokřídového pokryvu, kde pískovce mají průlinovo-puklinovou 
propustnost a nadložní slínovce a jílovce mají funkci regionálního izolátoru. Podložní horniny 
proterozoika a paleozoika mají puklinovou propustnost.  

Fluviální sedimenty teras a údolní nivy Vltavy a jejích přítoků mají průlinovou propustnost. V 
kvarterních sedimentech, jako např. v údolní nivě Vltavy, je rychlost proudění podzemní vody 
závislá na spádu hladiny povrchové vody, na zrnitostním složení štěrků a písků, popř. na 
přítomnosti jílových poloh.  

Zásadní je pro rychlost pohybu podzemní vody hodnota koeficientu filtrace, což je rychlost 
proudění při jednotkovém spádu.  

Podzemní vody v proterozoickém a paleozoickém puklinovém systému mají různou celkovou 
mineralizaci, od několika desítek mg/l do několika g/l.  

Zájmové území náleží do hydrogeologického rajónu 6250 - Proterozoikum a paleozoikum v 
povodí přítoků Vltavy. 
 
V zájmové úseku byl v rámci stavby protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy (akce 
Libeňský ostrov - protipovodňová opatření) proveden v roce 2004 hydrogeologický a IG 
průzkum. Umístění svislého vrtu, s označením LHV-18, je zobrazeno na Obr. 123 (vrt 
s označením na obrázku 664900, vlevo). V rámci tohoto průzkumu byla provedena čerpací 
zkouška, analýza vody, byly zjištěny filtrační vlastnosti, hladina podzemní vody.  

Vrt LHV-18 – hydrogeologické údaje objektu M33065DB0421 

Výška terénu: 183.93 m n. m., Bpv 

Souřadnice (S-JTSK): [-1041252 m, -739190.29 m] 

Hloubka objektu je 7.4 m a je stále využíván jako pozorovací objekt. 

Data samostatně zkoušených intervalů vrtu: 
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Interval: 0.0 - 7.4 (183.93 m n. m. - 176.53 m n. m.), objekt vystrojen, průměr neuveden 

Aquifer: kvartér-fluviální sedimenty (Q) 

HG rajon: Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoku Vltavy (verze 2005) 

Otevřené úseky: 1 délka: 7.4 m, medium voda 

Čerpací zkouška byla provedena 30. 10. 2004 (trvání jeden den): 
Hladina před čerpací zkouškou: 3.86 m (180.07 m n. m.) 
Druh zkoušky: z jediného objektu bez pozorovacích bodů 
Režim čerpací zkoušky: neustálený 
Průběh zkoušky:  

- Vydatnost: 3.80 l/s 
- Snížení: 0.92 m 

Minimální koeficient filtrace: 1.00e-3 m/s 
Minimální koeficient transmisivity: 3.02e-3 m2/s 

Chemický rozbor byl proveden 21. 10. 2004 
Odběr vzorku: při ústí (přetok, pramen), nepitná voda 
pH: 7.0 
Konduktivita: 141 mS/m 

Tab. 4: Výsledky rozboru vody 

KATIONTY (mg/l) ANIONTY (mg/l)  

Mg 44.9 Cl 109 CO2 volný 48.4 mg/l 

Ca 197 HCO3 430 CO2 agresivní 4.4 mg/l 

NH4 0.13 SO4 326   

8.3 Inženýrsko-geologické poměry v lokalitě 

V okolí zájmového úseku, po celé jeho délce, byla provedena řada vrtů o různé 
hloubce – vrty s hloubkou do 5 m až hluboké vrty kolem 15 m. Nejhlubší vrt byl 
realizován do hloubky 16.8 m v oblasti na počátku zájmového úseku. Největší 
množství vrtů je z období 60. let, nicméně byly provedeny i novější vrty (1997, 2004). 
Na Obr. 123 jsou zobrazeny vrty v zájmové oblasti, červeným kolečkem jsou označeny 
tři vybrané vrty, které jsou níže analyzovány. 

 
Obr. 123 Geologické a hydrogeologické vrty 

LHV 18 

J-300 

V-12 



 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ČÁST A 

 

3722/002  prosinec 2017 
  

75 

Údaje z prvního vrtu, provedeného v roce 2004 (byl zde proveden i hydrogeologický 
průzkum, viz výše), jsou následující: 

Vrt LHV-18 – geologické údaje 

Souřadnice (S-JTSK): [-1041252 m, -739190.29 m] 

Hloubka vrtu je 7.4 m 

Hloubka hladiny podzemní vody: 4.68 m, ustálená hladina podzemní vody 

Geologický profil: 

0 00- 0.08 m (Holocén) asfalt 

0.08 - 0.20 m (Holocén) navážka - silně písčitá, štěrkovitá, hnědá 

0.20 - 2.90 m (Holocén) navážka - kamenitá max. velikost částic 2 dm křemencová,  

    břidličnatá, hlinitá 

2.90 - 4.60 m (Holocén) beton 

4.60 – 6.00 m (Kvartér) štěrk středně opracovaný, křemenný, buližníkový, max.  

velikost částic 2 dm, hnědý, šedý 

6.00 - 6.40 m (Kvartér) štěrk terasový, max. velikost částic 5 cm, písčitý, jílovitý,  

mokrý, žlutý, hnědý 

6.40 - 6.60 m (Ordovik) břidlice v ostrohranných úlomcích rozložená zvětralá, šedá,  

    černá 

6.60 - 6.80 m (Ordovik) břidlice prachovitá, písčitá, zvětralá, rozpadavá, černá,  

    šedá 

6.80 - 7.40 m (Ordovik) břidlice jílovitá, prachovitá, navětralá, prokřemenělá, tvrdá,  

černá 

Údaje z druhého vrtu, provedeného v roce 1997 v rámci IG průzkumu pobřežních zdí 
Rokytky v Praze 8 – Libni (v prostoru Náměstí Dr. Holého a Elsnicova náměstí), jsou 
následující: 

Vrt J-300 – geologické údaje 

Souřadnice (S-JTSK): [-1041369.60 m, -738829.50 m] 

Hloubka vrtu je 9.8 m 

Hloubka hladiny podzemní vody: 4.90 m, ustálená hladina podzemní vody 

Geologický profil: 

0.00 - 1.50 m (Kvartér) navážka 

1.50 - 3.50 m (Kvartér) navážka hlinitá, písčitá, v ostrohranných úlomcích hnědá 

3.50 – 4.00 m (Kvartér) navážka v ostrohranných úlomcích max. vel. částic 5 cm  

    černá 

4.00 - 4.70 m (Kvartér) navážka kamenitá, max. velikost částic 2 dm, v  

    ostrohranných úlomcích světlá, šedá, hnědá 

4.70 - 5.20 m (Kvartér) jíl slabě písčitý, měkký, tuhý, tmavá, zelený, šedý 
valouny křemenné 

5.20 - 6.50 m (Kvartér) štěrk hlinitý, písčitý, zvodnělý, ulehlý, hlinitý, tmavá šedá,  

    hnědá 
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6.50 – 7.00 m (Ordovik) břidlice zvětralá prachovitá v ostrohranných úlomcích  

    rozpadavý max. velikost částic 1 dm tmavá šedá 

7.00 - 9.80 m (Ordovik) břidlice navětralá, rozpadavá laminovaná 

Údaje z třetího vrtu, provedeného v roce 1963, jsou následující: 

Vrt V-12 – geologické údaje 

Souřadnice (S-JTSK): [-1041076 m, -738483 m] 

Hloubka vrtu je 4.5 m 

Hloubka hladiny podzemní vody: 4.90 m, ustálená hladina podzemní vody 

Geologický profil: 

0.00 – 1.00 m (Holocén)  navážka hlinitá, kamenitá, kyprá, vlhká 

1.00 - 1.50 m (Holocén)  navážka písčitá, jílovitá, tuhá, slabě ulehlá, vlhká, 

 příměs: štěrk 

1.50 - 2.50 m (Holocén)  navážka písčitá, hlinitá, kamenitá, středně ulehlá,  

  vlhká 

2.50 - 3.20 m (Holocén)  náplav písčitý, bahnitý, tuhý, vlhký, rezavý 

3.20 – 5.00 m (Holocén)  náplav hlinitý, bahnitý, tuhý, vlhký, rezavý 

5.00 - 5.70 m (Holocén)  štěrkopísek bahnitý, psamitický, zvodnělý 

5.7 - 6.6 m (Beroun (Caradok)) břidlice navětralá, prokřemenělá, slídnatá, vlhká,  

  šedá černá 

6.6 - 6.9 m (Beroun (Caradok)) břidlice navětralá, vlhká 

   hlína ve výplni puklin 

6.90– 11.0 m (Ber. (Caradok)) břidlice navětralá, vrstevnatá, slídnatá, tvrdá, suchá,  

  šedá, modrá 
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9 Analýza GMF potenciálu a HMF stavu 
Pozn.: vysvětlení zkratek: 
GMF – geomorfologického 
HMF - hydromorfologického 

9.1 Metodika 

9.1.1 Základní souvislosti 

V roce 2008 byla zpracována metodika „Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje postup 
komplexního řešení protipovodňové a protierozní ochrany pomocí přírodě blízkých opatření“. 
Plné znění metodiky je uvedeno na stránkách MŽP: 

http://www.mzp.cz/cz/pracovni_postupy_podklady 

a portálu http://www.vodavkrajine.cz/index.php/menu/5/28.  

Tato metodika (tzv. podrobná metodika), která byla publikována ve Věstníku MŽP XVIII/11, 
listopad 2008, poskytuje komplexní řešení pro analýzu přirozeného potenciálu vodních toků, 
přes určení současného stavu, návrhu opatření a vyhodnocení dosažených efektů 
(hydromorfologie, povodňová ochrana) v projektu GIS na základě podrobných technických dat 
o vodních tocích a nivách.  

Metodika umožňuje vícekriteriální analýzou dat v prostředí GIS projektu vypracovat analýzu 
stavu odklonu jednotlivých lokalit od potenciálu dynamické rovnováhy vodního toku (100 %- 
maximálně dosažitelný potenciál, srovnávací stav) ve vymezené části vodopisné sítě v 
povodí. Na základě dosažených výsledků je možné následně navrhnout taková opatření, 
která zajistí dobrý hydromorfologický stav vod (60 % potenciálu dynamické rovnováhy 
vodního toku) nebo se k tomuto stavu co nejvíce přiblížit. 

Stěžejním přínosem je skutečnost, že navržený systém opatření řeší požadavky na dobrý 
ekologický stav vod v rozsahu hydromorfologické složky (Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, 
tzv. Rámcová směrnice o vodách). Z hlediska užívání této metodiky při usměrnění provozních 
a stavebních aktivit zasahujících do vodních toků, je možné metodiku využít v případech, kde 
je vyhotoven projekt GIS, a jsou shromážděna podrobná data včetně potřebných analýz. 
Ovšem pro proces užívání podrobné metodiky v situacích, kdy není možné z časových či jiných 
důvodů provést podrobný průzkum zájmového území, je její podrobnost nutné přizpůsobit tak, 
aby byla snadněji uchopitelná a aplikovatelná i v omezených podmínkách pro širší okruh 
uživatelů. Z uvedených důvodu byl zpracován v gesci odboru ochrany vod MŽP zjednodušený 
pracovní postup (tzv. zjednodušená metodika), umožňující zajištění kompatibilních výsledků 
s již uveřejněnou verzí podrobné metodiky, a to pouze s minimálním zatížením nepřesnostmi 
způsobených subjektivním hodnocením v těch ukazatelích, kde nebudou k dispozici exaktní 
data. 

9.1.2 Účel hodnocení 

Účelem metodiky je zejména poskytnout operativní pracovní nástroj pro jednotný postup 
hodnocení zásahů do vodních toků a údolních niv jako podporu rozhodování o vhodnosti a 
efektivitě posuzovaných projektů s vazbou na požadavky Rámcové směrnice o vodách. Na 
základě požadavků Rámcové směrnice o vodách je využití zjednodušené metodiky 
specifikováno následovně: 

 posouzení vlivu navržených opatření na hydromorfologický stav vodního toku a nivy, 

 stanovení základních projektových parametrů opatření pro dosažení dobrého 
hydromorfologického stavu vod, 

 stanovení odpovídajícího rozsahu zmírňujících opatření v případě vzniklé újmy ve 
smyslu zhoršení hydromorfologického stavu vod, 

http://www.mzp.cz/cz/pracovni_postupy_podklady
http://www.vodavkrajine.cz/index.php/menu/5/28
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 stanovení typů opatření v lokalitách, kde není dosažen dobrý hydromorfologický stav 
vod. 

Z výše jmenovaných bodů vyplývá, že se jedná o metodiku hodnocení opatření v projektových 
dokumentacích, realizovaných zásahů na vodních tocích a v nivách, nikoli o metodiku výběru 
úseků vodních toků vhodných pro přírodě blízká opatření. Dále je možné zjednodušenou 
metodiku využít k úpravám parametrů navrhovaných opatření na vodních tocích a v nivách a 
ke stanovení rozsahu případných zmírňujících opatření v případě zhoršení 
hydromorfologického stavu vod. Metodika nenahrazuje biologické hodnocení, ale stanovuje 
míru dosažení nebo odklonu vodního toku od přirozeného potenciálu hodnocené lokality. 

9.1.3 Kritéria hodnocení 

Při vyhodnocení hydromorfologického stavu vodního toku se používá přesně definovaný 
soubor kritérií. Výsledky hodnocení vychází z dat a podkladů (ukazatelů), které jsou 
zpracovány v níže popsaných datových souborech. Výsledné hodnoty se pohybují v rozpětí 0 
– 100 %. Se stoupající hodnotou je sledované kritérium v lepším stavu ve vazbě na 
hydromorfologický stav. Na základě vyhodnocení jednotlivých kritérií je možné definovat hlavní 
příčiny nevyhovujícího stavu vodního toku a následně určit opatření k zlepšení stavu. 

Morfologie trasy hlavního koryta a nivních ramen je stanovena a vyhodnocena na základě 
ukazatelů:  

1. Zachování přirozeného vývoje trasy hlavního koryta 

2. Morfologie trasy  

3. Akumulace plaveného dřeva  

4. Výskyt a zachování přirozeného vývoje nivních koryt 

Morfologie koryta je vyhodnocena na základě ukazatelů: 

1. Rozsah a charakter úpravy  

2. Příčný řez  

3. Podélný profil toku  

4. Opevnění levého a pravého břehu  

5. Opevnění dna  

6. Aktuální stav opevnění 

7. Akumulace plaveného dřeva 

Vzdutí a migrační bariéry jsou vyhodnoceny na základě ukazatelů: 

1. Evidence vzdutých úseků 

2. Migrační prostupnost objektů 

Uvedený výčet není úplný, jsou dále sledovány i další ukazatelé (např. odběry vody, vliv bariér 
atd.). Na základě výše uvedených ukazatelů lze určit hydromorfologický stav vodního toku 
před a po navrženém konkrétním opatření. Je hodnocen samostatně vodní tok a jeho niva. 
Úplný postup nelze stručně uvést, je uveden např. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí 
z 11/2008 (Metodika odboru ochrany vod, která stanovuje zjednodušený postup hodnocení 
vlivu opatření na vodních tocích a nivách na hydromorfologický stav vod). 
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9.2 Analýza geomorfologického potenciálu přirozeného stavu 
vodopisné sítě 

Analýza využívá členění na 4 úseky dle terénního průzkumu popsaného v kapitole 3.2. Na 
následujících obrázcích jsou zobrazeny grafy GMF potenciálu. 
 

 
Obr. 124: Trendy GMF korytotvorných procesů pro úsek 1 

 

 
Obr. 125: Trendy GMF korytotvorných procesů pro úsek 2 
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Obr. 126: Trendy GMF korytotvorných procesů pro úsek 3 

 

 
Obr. 127: Trendy GMF korytotvorných procesů pro úsek 4 
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9.3 Hydromorfologická analýza 

Hodnocení stávajícího stavu toku a nivy bylo provedeno pro 4 úseky (viz kapitola 3.2) 

Na základě znalosti charakteristiky řešených úseků byla pro každý tento úsek provedena 
klasifikace hydromorfologického stavu.  

Stávající stav toku je souhrnně uveden v Tab. 6. 

 
Tab. 5: Klasifikace hydromorfologického stavu 

Hodnocení optimálního stavu v % Klasifikace hydromorfologického stavu 

80 - 100 % A - velmi dobrý stav 

60 - 80 % B - dobrý stav 

40 - 60 % C - střední stav 

20 - 40 % D - poškozený stav 

0 - 20 % E - zničený stav 
 
Tab. 6: Souhrnné hodnocení hydromorfologického stavu v % pro celý zájmový úsek Rokytky  

Rokytka  

Úsek 
staničení 
od (km) 

staničení 
do (km) 

délka 
úseku (km) sklon I GMF TYP HMF tok HMF niva 

1 1.344 0.770 0.574 0.0049 MD 25.43 9.52 

2 0.430 0.770 0.340 0.0069 MD 21.56 8.65 

3 0.277 0.430 0.153 0.0035 MD 26.19 1.63 

4 0.000 0.277 0.277 0.0020 MD 27.79 17.46 

 

Z pohledu zachovalosti hydromorfologické složky lze Rokytku v km 0.000 až km 1.344 
vyhodnotit jako poškozenou (systematickou úpravou koryta, zkapacitněním a narovnáním 
toku) až zničenou. V důsledku provedené systematické úpravy potoka došlo k omezení 
fluviálně – geomorfologických procesů vývoje koryta a nivy. Tento stav má z pohledu plnění 
ekosystémových funkcí vodního toku a nivy nepříznivé důsledky. 

Současný stav hydromorfologické složky v řešených úsecích lze klasifikovat převážně ve 
stupni D-E, tj. poškozený až zničený. Cílem je dosažení minimálně dobrého stavu 
hydromorfologické složky, tj. ve stupni A-B. 
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10 Závěr 

Na základě terénního průzkumu a získaných podkladů byl v zájmové úseku vodního toku 

Rokytka vyhodnocen stávající stav toku a jeho nivy. Výsledky analýzy jsou obsaženy v kapitole 

3.2 (Terénní šetření), kapitole 5 (Analýza stávajícího stavu) a kapitole 9 (Analýza GMF 

potenciálu a HMF stavu). Zájmový úsek toku byl definován jako poškozený až zničený, koryto 

toku je umělé, odříznuté od nivy, část je zatrubněna. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo několik základních závěrů. Důvodem kritiky oblasti 

respondenty byla zejména neudržovanost, velký nepořádek a přítomnost bezdomovců v okolí 

Rokytky. Dalšími důvody k nespokojenosti je neohleduplnost cyklistů nebo například 

nedostatečné osvětlení. Jako místa s největším potenciálem byla označena oblast kolem 

dětského hřiště, oblast před mostem v Zenklově ulici a pod železničním mostem. Respondenti 

by nejvíce v území ocenili otevření přístupu k toku, zlepšení úklidu, čištění vodního toku a 

bezprostředního okolí, zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), 

odstraňování přestárlé zeleně a vytvoření více míst pro posezení, odpočívadel na břehu 

vodního toku a jeho bezprostředním okolí.  

Shromážděné podklady pro další práci jsou dostačující, k dispozici je jak geodetické zaměření, 

tak i vytvořený digitální model terénu. Analýza jednotlivých dokumentů, podkladů a dat je 

součástí kapitoly 2 a kapitoly 6. 

Součástí příloh jsou vrácené formuláře dotazníkové ankety vyplněné jednotlivými respondenty 
(příloha A.3) a výkresová část – A.1 Majetkoprávní situace, A.2 Mapa sítí technické 
infrastruktury. 
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11 Další zdroje 
Kromě podkladů uvedených v kapitole 2 nebo v dalších kapitolách, byly při tvorbě studie 
použity následující zdroje:  

[1]  http://www.praha-priroda.cz/priloha/52a0572fac0f8/popov-zprava-rokytka.pdf 

[2]  http://www.monet.cz/atlas/kap04.htm 

[3]  http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP2008/2_2_prirodni_podminky_
krajina.pdf 

[4]  http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podmi
nky_krajina.pdf 

[5]  http://hydro.chmi.cz/ismnozstvi/ciselnik.php?id=hgr50&ordrstr=ID&filter=1&_fid=6250&_f
nm=&ok=Filtruj 

[6]  http://www.geologicke-mapy.cz/ 

[7]  http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-prezentace-publikace/publikace-ke-
stazeni/prirode-blizke-upravy-vodnich-toku-v-intravilanech-a-jejich-vyznam-v-ochrane-
pred-povodnemi/ 

[8]  https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=53217 

[9]  https://is.muni.cz/th/423821/prif_b/BP_Stela_Paterova.pdf 

[10]  http://pamatkovykatalog.cz/?element=15034456&sequence=1&mode=parametric&ind
exId=41441%2F1-2105&action=element&presenter=ElementsResults 

[11]  https://www.praha8.cz/file/rav/Dokumentace-Vacinova.pdf 

http://www.praha-priroda.cz/priloha/52a0572fac0f8/popov-zprava-rokytka.pdf
http://www.monet.cz/atlas/kap04.htm
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP2008/2_2_prirodni_podminky_krajina.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP2008/2_2_prirodni_podminky_krajina.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/UAP/UAP2012/2_5_prirodni_podminky_krajina.pdf
http://hydro.chmi.cz/ismnozstvi/ciselnik.php?id=hgr50&ordrstr=ID&filter=1&_fid=6250&_fnm=&ok=Filtruj
http://hydro.chmi.cz/ismnozstvi/ciselnik.php?id=hgr50&ordrstr=ID&filter=1&_fid=6250&_fnm=&ok=Filtruj
http://www.geologicke-mapy.cz/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-prezentace-publikace/publikace-ke-stazeni/prirode-blizke-upravy-vodnich-toku-v-intravilanech-a-jejich-vyznam-v-ochrane-pred-povodnemi/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-prezentace-publikace/publikace-ke-stazeni/prirode-blizke-upravy-vodnich-toku-v-intravilanech-a-jejich-vyznam-v-ochrane-pred-povodnemi/
http://strednicechy.ochranaprirody.cz/aktuality-prezentace-publikace/publikace-ke-stazeni/prirode-blizke-upravy-vodnich-toku-v-intravilanech-a-jejich-vyznam-v-ochrane-pred-povodnemi/
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=53217
https://is.muni.cz/th/423821/prif_b/BP_Stela_Paterova.pdf
http://pamatkovykatalog.cz/?element=15034456&sequence=1&mode=parametric&indexId=41441%2F1-2105&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz/?element=15034456&sequence=1&mode=parametric&indexId=41441%2F1-2105&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.praha8.cz/file/rav/Dokumentace-Vacinova.pdf

