
Šárecké údolí – širší vztahy 

Námitka č. 2   

Utvářet městskou krajinu v lidském měřítku.  

Typ vyjádření: Námitka   Vyjádření k: výkresové části 

 

Text: 

Žádáme dotvářet městskou krajinu v lidském měřítku. Žádáme konečnou stabilizaci 

tramvajové trati v úseku vedení Podbabskou ulicí od viaduktu podél Vltavy ke Kamýcké 

v úrovni vozovky do odděleného pruhu s možností jej sdílet s autobusy a IZS. Požadujeme tuto 

komunikaci vyznačit jako městskou komunikaci čtvrťové úrovně, která propojí území Dejvic 

a Sedlce a vytvoří potenciál k rozvoji oddechových a rekreačních aktivit při Vltavském břehu. 

Za tímto účelem žádáme vymezit nábřeží až do Sedlce pro rekreační vybavenost. Žádáme o 

vymezení nového městského mostu pro všechny typy dopravy a umožnit tak vytvoření 

plnohodnotného městského propojení obou břehů Vltavy v ose Suchdol, Sedlec a Bohnice. 

Podporujeme umístění mostu v prodloužení Kamýcké do Podhoří, odkud se krátkým tunelem 

lze napojit na ul. K Bohnicím. Propojení u Hrachovky umožní vybudovat nový vstup do 

Zoologické zahrady u nové stanice tramvaje. Spolu s touto novou vazbou žádáme o navržení 

posunutí železniční stanice Sedlec k novému mostu tak, aby vznikla plnohodnotná 

obousměrná přestupní vazba mezi systémy integrované městské a příměstské dopravy.  

 

Odůvodnění:  

Navržený soubor opatření přináší ekonomicky úsporné, funkční a z hlediska krajiny vhodné 

řešení, navazující na předválečný vývoj území, obnovuje kulturně historický význam místa. 

Oživuje zanikající vazby a souvislosti po staletí utvářeného urbánního prostředí. Odstraňuje 

deficity monofunkčně zaměřeného rozvoje posledních téměř již 70 let. Usiluje o pestré zdravé 

město. Řešení bylo ověřeno v rámci pořizování územní studie Šárecké údolí, Tichá-Horní-Dolní 

Šárka. Požadavky jsou v souladu se zadáním ZÚR vytvářet město krátkých vzdáleností. 
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V souladu s koncepcí plánu je žádoucí posilovat městské, k chodcům přátelské řešení 

komunikace Podbabské ulice. Kvalitní městské prostředí je třeba utvářet v malém měřítku. 

Prostor, který je možné vnímat z úrovně očí. Funkční městský prostor je takový, kde se dobře 

chodí, kde se cítíme příjemně a bezpečně. Návrat města lidem, občanům je znovuobjeveným 

přístupem, který je předmětem snažení čím dál většího počtu měst zejména na západ od 

našich hranic. Srozumitelně jej ve svých publikacích vysvětluje například Jan Gehl (Města pro 

lidi) nebo Carlos Moreno (koncept „Smart Cities“ a patnáctiminutové město). Tento přístup 

umožní podél Vltavy obnovit souvislý parkový a promenádní prostor a vrátit území zpět 

obyvatelům města. Oblast Podbaby se po staletí vyvíjela ve vztahu k Vltavě. Sedlec byl 

tradičním místem pro rekreační vstup do Vltavského kaňonu. Ulice Podbabská byla živou 

komunikací s obchody a službami, které od 2. světové války upadaly, aby došlo nakonec ke 

kompletní demolici, uzavření přístupu k vodě, odstranění hřišť a rekreační infrastruktury a 

spolu s rozšířením železniční tratě vytvoření betonových opěrek a čtyřproudé „neměstské“ a 

pěším lidem nepřátelské komunikace. Nábřeží Podbaby je historickým územím, kde se od 

středověku rozvíjel život a obchod jako podle všech významných cest. Území bylo vždy 

zázemím Pražského hradu. Vybudování první státní železnice pak přineslo další výrazný impuls 

rozvoje, kdy se kolem stanic Podbaba (u vstupu do Šáreckého údolí) i Sedlec rozvíjely služby a 

vybavenost se zaměřením na oddech a rekreaci. Místo ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

a historických vazeb jsme inženýrskými zásahy zaměřenými jen na dopravní infrastrukturu 

území destruovali a přeměnili z vyhledávaného místa na vnitřní městskou periferii. V souladu 

s koncepcí metropolitního plánu je třeba usilovat o obnovu města městskými prostředky. 

K tomu patří i vymezení nového městského spojení, které je významnou součástí fungování a 

kompozice města. Přímé propojení blízkých oblastí města s desítkami tisíc obyvatel městským 

mostem je zcela v souladu se zadáním rozvoje města krátkých vzdáleností a jak uvádí 

koncepce, provazuje významné městské třídy jednotlivých lokalit. Nové spojení pro všechny 

typy dopravy přispívá k rovnoměrnému rozptýlení dopravního zatížení a zajišťují kvalitní 

obsluhu území. Řešení bezkolizně napojuje tramvajovou trať na zoologickou zahradu. Poloha 

mostu v prodloužení Kamýcké umožňuje bezproblémové napojení a propojení severní 

tramvajové tangenty i odbočení do Dejvic. Severní tramvajová tangenta má potenciál provázat 

město od Čakovic po Ruzyň a má všechny předpoklady pro to být plně konkurenceschopným 

spojením, které motivuje k využití městské dopravy. Řešení plní zadání strategického plánu hl. 

m. Prahy vytvářet tramvajové tangenciální spoje. Poloha mostu zároveň umožňuje vytvořit 

významnou přestupní vazbu kolejových systémů dopravy. Posunutí železniční zastávky Sedlec 

k mostu zpřístupní zastávku pro oba směry i přestup na tramvaj. Dále ji přiblíží k plánovanému 

rozvoji Sedlce. Tento rozvoj musí navázat na kulturně historický význam místa. Spolu 

s potenciálem rozvoje odpovídající vybavenosti a služeb musí dbát na zachování krajinných 

hodnot rekreačně oddechového území a provázání Sedlce i Šáreckého údolí do systému 

celoměstsky významných rekreačně oddechových ploch hlavního města Prahy.       

 

 

 

 


