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Palmovka 2030

Palmovka představuje důležité metropolitní subcentrum
s významným potenciálem celoměstských vazeb a zároveň
těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Zároveň se jedná
o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze,
jehož stávající stav formují tři vzájemně provázaná témata:
nedořešené celoměstské dopravní vazby (komunikační síť),
nevyjasněná urbanistická struktura a nejasná artikulace
charakteru a náplně jednotlivých veřejných prostranství.
Téma zároveň zapadá do širší teoretické otázky pražských subcenter a jejich úlohy v městské struktuře, vize Palmovky může
mít v tomto širší (i teoretický a výzkumný) přesah.
Systematika předpokládá zpracování koncepčního dokumentu
vize „Palmovka 2030“ a na něj navazující konkrétní intervence ve
veřejných prostranstvích, projekty a územně plánovací nástroje
(územní studie, případně regulační plán, případně dílčí ÚP ve
spolupráci s IPR).

V Praze, dne 21. 7. 2016

Ing. arch. Filip Tittl
UNIT architekti
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Cíle projektu

• Nalezení úlohy Palmovky v celoměstském měřítku
Vytvoření celkové koncepce Palmovky ve vazbě širší vztahy včetně dopravní koncepce velkého měřítka. Koncepce bude sloužit
jako podklad pro komunikaci s městem Prahou v otázkách principů včleněných do územního plánu Prahy.
• Vytvoření dlouhodobé koncepce lokality a prostorová
organizace zástavby
Zpracování koncepční urbanistické studie ve spolupráci s jednotlivými zájemníky v území. Cílem projektu je vytvořit co nejširší
dohodu o budoucí podobě území sloužící jako podklad pro její
implementaci do regulačních dokumentů (územní studie, dílčí
územní plán nebo regulační plány).
• Koncepce veřejných prostranství s důrazem na řešení
prostoru Palmovky
Hledání náplně a podoby jednotlivých veřejných prostranství
lokality a zejména podoby hlavního prostoru na křižovatce ulic
Zenklova a Na Žertvách. Koncepční příprava by měla vyústit
jednak v postupnou projektovou přípravu a následnou celkovou
úpravu hlavního veřejného prostranství a zároveň by měla směřovat k okamžitým dílčím intervencím, kterými lze zlepšit fungování a pobytovou kvalitu těchto míst.
• Oživení veřejných prostranství a aktivní zapojení
veřejnosti do postupné transformace Palmovky
Projekt by měl být realizován s aktivním zapojením veřejnosti.
Součástí projektu bude současně postupné oživování veřejných
prostranství formou jednorázových akcí, dočasných společenských nebo sousedských aktivit a dílčích úprav tak, aby obyvatelé i budoucí úpravy přijali za své a aktivně se na jejich
přípravě podíleli.

Princip a uspořádání projektu

Projekt rozvoje širší oblasti Palmovky je dlouhodobý proces
proměny rozsáhlé lokality složený z mnoha dílčích úkonů a
podprojektů společně sledujících cíl formulování a postupného
naplňování vize Palmovka 2030. Postupná proměna prostoru
Palmovky by měla být zajištěna v rovině územního plánování
a vyjednávání ne celoměstské úrovni, zapojení urbanistických
nástrojů a lokální regulace území, konkrétních studií a projektů
vybraných částí veřejných prostranství. V neposlední řadě by pak
měl být celý proces podpořen v rovině aktivizace veřejného života ve smyslu podílení se na přípravě vize a pomocí dílčích zásahů
ve veřejných prostranstvích.
Součástí projektu je proto i rozsáhlá část zabývající se projednáním s lokálními zájemníky (stakeholdery) a komunikací
jednotlivých výstupů širší veřejnosti. Předpokládá se zapojení
akademické sféry v oblasti teoretických vstupů a nastavení procesního rámce stejně jako zapojení studentů pro hledání dílčích
vizí a potenciálu území.
Takto komplexní projekt musí být založen na mezioborové spolupráci a zapojení širšího pole účastníků procesu a zpracovatelů
jednotlivých dílčích částí. Předpokládá se i částečné rozdělení
nákladů, kdy některé části může financovat kromě městské části
hlavní město Praha nebo přímo zpracovávat IPR Praha. Může být
dále zapojeno grantové financování nebo sdílení nákladů přímo
konkrétními hráči v území (např. u jednotlivých intervencí).
Zároveň je nezbytné postupné zpřesňovat zadání fází odehrávajících se ve vzdálenějším časovém horizontu podle zjištění z fází
předcházejících. Podrobnější struktura organizace projektu by
měla být součástí jeho první přípravné fáze.
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Orientační fáze a části projektu
PROJEKTY

08-09/2016

FÁZE 01

A

- základní analýza území, rešerše a analýza
záměrů, terénní průzkum
>> sešit analýz

10/2016-01/2017

D
FÁZE 02

ANALYTICKÁ PŘÍPRAVA

CELKOVÁ KONCEPCE

- studie území ve velkém měřítku, koncepce
dopravního řešení
+ prověření dopravním modelem I
>> podklady pro připomínky
k Metropolitnímu plánu

G

KONCEPCE LOKALITY
A KONCEPCE VYBRANÝCH
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- urbanistická studie území, koncepce systému
veřejných protranství a rozvoje lokality

FÁZE 04

od 01/2018

FÁZE 05

N

REGULACE LOKALITY

- práce na podrobnějším regulačním dokumentu v rozsahu lokality, forma dokumentu bude
specifikována na konci fáze 03
>> územní studie lokality nebo podklad
pro dílčí územní plán

06/2017-05/2018

02-12/2017

>> návrh připravený ke schválení
zastupitelstvem MČ P8

09/2017-09/2018

- finalizace a zapracování připomínek

J

KONCEPČNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ PALMOVKY
A KONCEPCE INTERVENCÍ

- podrobnější studie hlavního veřejného prostranství lokality a příprava intervencí
>> studie řešení Palmovky

L

REALIZACE INTERVENCÍ

- procesní příprava a realizace intervencí
>> fyzické intervence ve vybraných
veřejných prostranstvích]

O
od 06/2018

FÁZE 03

>> koncept připravený k projednání
s veřejností
>> pracovní dokument koncepce lokality
>> výběr projektů pro intervence

PROJEKT ÚPRAV VEŘEJNÉHO
PROSTRANSTVÍ PALMOVKY
>> projektová dokumentace úprav
veřejného prostranství Palmovky
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B

KOMUNIKACE A TEORETICKÝ RÁMEC

C

PŘÍPRAVA PROJEKTU A PROJEDNÁNÍ

E

PROJEDNÁNÍ CELKOVÉ KONCEPCE

>> koncepce a harmonogram
komunikace
>> web prezentující projekt
Palmovka 2030

F

• Projednání s pracovní skupinou

• Setkání s veřejností I
- seznámení s projektem, sběr a vyhodnocení
podnětů

03-04/2017

PROJEDNÁNÍ KONCEPCE LOKALITY

• Akce ve veřejných prostranstvích

11/2017-04/2018

04-10/2017
06/2017-09/2018

• Projednání s klíčovými zájemníky
AKCE VE VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍCH

KOMUNIKACE VIZE PALMOVKA
2030
>> Publikace vize Palmovka 2030
>> Výstava vize Palmovka 2030
>> podklady pro další prezentační materiály (web, video, tiskové materiály,
fyzický model)

• Projednání s pracovní skupinou

M

STUDENTSKÝ WORKSHOP
NA TÉMA ZÁSAHŮ
VE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
>> Výstava studentských projektů

K

• Setkání s veřejností II
- plánovací workshop v rozpracovanosti,
vyhodnocení podnětů

KONFERENCE: METROPOLITNÍ
SUBCENTRA (FA ČVUT)

- odborná konference na pražských subcenter
a možností koordinace jejich rozvoje

I
H

KONCEPCE KOMUNIKACE

- založení interní pracovní skupiny pro
komunikaci vize Palmovka 2030
- koncepce komunikace, tvorba webu
- koncepce odborné podpory projektu

08-11/2016

- založení pracovní skupiny pro Palmovku
- výběr klíčových zájemníků

11/2016

11-12/2016

08-10/2016

PROJEDNÁNÍ A PARTICIPACE OBČANŮ

• Prezentace vize Palmovka 2030
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2030

2018

Rámcový harmonogram
06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

>> Prezentace vize Palmovka 2030

O Projekt úprav veřejného
prostranství palmovky

05

H Projednání koncepce lokality

04

N Regulace lokality

03

J Koncepční studie veřejného prostranství Palmovky
a koncepce intervencí

02

K Komunikace vize Palmovka 2030

01

M Akce ve veřejných
prostraanstvích

12

A Analytická příprava

F Konference:
Metropolitní subcentra

E Projednání celkové koncepce

D Celková koncepce

I Studentský workshop B Příprava projektu a projednání
na téma zásahů
ve veřejných
C Koncepce komunikace
prostranstvích

11

L Realizace intervencí

2016
10

G Koncepce lokality

2017
09

>> podklady pro připomínky
k Metropolitnímu plánu

UNIT architekti, s.r.o. / Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice / tel: +420 224 356 470, e-mail: info@unitarch.eu, www.unitarch.eu

Řešené území
PALMOVKA - LOKALITA:
- je území vyjadřující lokalitu, která spáduje k lokálnímu centru Palmovka, toto území vyžaduje přesnější koncepci rozvoje
městské struktury. V mapě jsou vymezeny dvě varianty řešeného
území určující možný rozsah návrhu koncepce lokality a dotčené
území, kam může návrh koncepce zasahovat ve vybraných vrstvách. Jako srovnání je v mapě vyznačena i hranice území pro
předpokládané zpracování dílčího územního plánu vymezené v
návrhu Metropolitního plánu.
PALMOVKA - HLAVNÍ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ:
- jádro území tvoří veřejné prostranství okolo ulic Zenklova a Na
Žertvách, kterému by se měla věnovat samostatná koncepční
studie a následný projekt úprav

Palmovka - hlavní veřejné prostranství [4,25 ha]
Palmovka - lokalita: řešené území [105 ha]
Palmovka - lokalita: dotčené území
Vymezení území pro zpracování
dílčího územního plánu
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