
9. Námitka 

Vymezit lokalitu : Baba/Podbaba 

 
Text: 
Požadujeme, aby byl návrh přepracován v souladu se závěry zpracovávané územní studie 
a nedocházelo k rozšiřování zastavitelných ploch v přírodním parku Šárka-Lysolaje.  
Zároveň požadujeme, aby stávající plochy k zástavbě byly vymezeny jako stavební bloky, nebo 
případně samoty v rámci nezastavitelného území, a tím byla každá změna v území posuzována ve 
vztahu k přepracovaným lokalitám.   
Úpravy ploch viz. grafická příloha porovnání územní studie a návrhu metropolitního plánu.  

 
Požadujeme vymezení znaků lokalit : 
Zastavitelnost:      nezastavitelná   
Typ struktury:      krajina výrazných údolí 
Způsob využití:      nezastavitelná přírodní   
Míra stability:     stabilizovaná  

 

 
Odůvodnění je shodné s textem odůvodnění námitky : 
Navrhované dělení území přírodního parku do nesouvisejících lokalit neodpovídá krajinnému rázu   

 
Rozvojový cíl  
Historický viadukt je vstupem do Šáreckého údolí. V rámci protipovodňových opatření pro uzavření 
viaduktu je navrženo vytvoření piacety se zelení. Převedením dopravy do dvou oblouků vedle sebe se 
uvolní plocha pro pěší a vytvoří malý veřejný prostor s propojením podél potoka k Vltavě. Ul. V 
Podbabě zachová historický ráz zástavby. Chrání se historický uliční profil s alejí zeleným korytem 
potoka, řadou domků vzniklých mezi usedlostmi oddělenými náhonem a ul. V Podbabě. Na jižní straně 
je chráněna vilová zástavba na ploše bývalých vinic. Symbolickým nástupem do údolí je restaurace Na 
Břetislavce, kde je u bývalé kapličky navržena malá piazzetta s nástupem na pěší chodník kolem 
potoka. Na vstupu do údolí je řešena Nová rekreačně oddechová plocha je navržena v prostoru lomu, 
spolu s novým propojením k Vltavě. 
Svahy zahrad podpora rozvoje sadů a hospodářské činnosti. Podbabské skály a návrší podporovat 
bezlesí. Svahy přepásat a chránit proti rozšiřování náletů.  
Bezlesá hrana umožňuje, aby v drobném měřítku byla na kopci funkční dominantou drobná 
romantická zřícenina bývalého viničného lisu. 
Nábřeží Vltavy je historickou součástí Podbaby. Ul. V Podbabě je torzo z původně živého městského 
nábřeží, které se zde vyvíjelo od středověku. Nábřeží bylo za posledních 30 let degradováno a uměle 
zde vznikla vnitřní periférie města. Územní studie navrhuje přirozené obnovení městských vazeb a 



protažení městského bulváru Jugoslávských partyzánů. Ten doplnit o městskou vybavenost a vést jej 
na nábřeží Podbabou do Sedlce, kde se napojuje na nově navrhovanou tangenciální osu s 
plnohodnotným městským spojením. Plánovaná tramvaj je navržena do profilu dnešní komunikace. 
Doplnění cyklopruhů, ale zejména otevření nábřeží a jeho rekreačně oddechový a sportovní rozvoj s 
loděnicí, moly, výletními restauracemi a oddechovými plochami vytvoří prostředí, které je hodné 
zázemí pražského podhradí, kterým od středověku fakticky je. Výzvou je spojité protažení 
oddechových ploch až do prostoru Sedlce, který vždy byl důležitým nástupním místem do rekreačního 
území vltavského kaňonu. Řešení přináší významné zvýšení nabídky oddechových, sportovních i 
rekreačních aktivit pro obyvatele spádového území Dejvic a Bubenče i nově se rozvíjející oblasti Sedlce. 
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