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o projektu

Jak a proč tento projekt vznikl a co je jeho cílem?

Projekt Vize pro revitalizaci břehů Rokytky se zapojením 
uživatelů vznikl ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 
v návaznosti na studii proveditelnosti revitalizace toku 
Rokytky, která byla představena veřejnosti v březnu 2018. 
Projekt je financován ze zdrojů Crestyl - Nadační fond.

Cílem projektu bylo ve spolupráci s blízkými základními 
školami (ZŠ Bohumila Hrabala a ZŠ Palmovka) prostřed-
nictvím workshopů uzpůsobených věku dětí a plánovacího 
setkání pro dospělou veřejnost najít odpovědi na tyto otáz-
ky:

• Jakým způsobem v současnosti různé skupiny uživatelů 
využívají nábřeží Rokytky a jeho blízké okolí? Kudy se 
v okolí Rokytky pohybují a jak zde tráví volný čas?

• Jaké hodnoty vnímají návštěvníci nábřeží Rokytky?  
Co se jim zde líbí, čeho si zde cení? Kam se rádi vracejí?

• Jaké problémy vnímají návštěvníci nábřeží Rokytky? 
Jaká místa zde považují za zanedbaná nebo nebezpeč-
ná? Co zde postrádají?

• Jakým způsobem by podle jejich názoru bylo možné 
nábřeží Rokytky oživit a zlepšit? Jak by mělo toto místo 
vypadat a působit? Jaké aktivity by zde chtěli provozo-
vat?

Výstupy budou konzultovány s Městskou částí Praha 8 a se 
zpracovatelem studie proveditelnosti, společností Vodo-
hospodářský rozvoj a výstavba, a poslouží k nalezení takové 
podoby a funkční náplně veřejného prostoru kolem Rokyt-
ky, který bude nejlépe odpovídat potřebám předpokláda-
ných uživatelů.
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Participace žáků proběhla formou workshopů v jednotli-
vých třídách pod vedením externích lektorů. Děti rozděle-
né do tří malých skupin diskutovaly nad mapou toku Rokyt-
ky na území Prahy 8 a blízkého okolí. Lektoři zaznamenávali 
(lokalizovali) jednotlivé podněty do mapy a podrobněji ro-
zepisovali na poznámkové archy. Následně data digitalizo-
vali pro další zpracování. Zvolená metoda umožňuje získat 
v poměrně krátkém čase značné množství kvalitativních dat 
(v tomto případě vzorek 69 dětí). Získané podněty jsou v 
maximální možné míře lokalizované. Přítomnost externích 
lektorů (a nikoliv pedagogů školy) spolu s ujištěním o ano-
nymizaci dat přispívá k větší otevřenosti dětí.

Participace dospělých uživatelů proběhla formou plánova-
cího setkání v prostorách Galerie Světova 1. Po stručném 
úvodním seznámení účastníků s pokračováním projektu 
revitalizace toku Rokytky ze strany projektanta a zástupce 
Prahy 8 a po zopakování účelu probíhajícího setkání pra-
covali účastníci nad mapou u diskusního stolu. Facilitátor 
zaznamenával do mapy a na papíry formátu A1: 

• pohyb územím a prostupnost, 

• hodnoty řešeného prostoru,

• problémy řešeného prostoru,

• jakým způsobem (k jakým aktivitám) účastníci řešené 
území využívají,

• co (jaké aktivity) by zde chtěli dělat,

• jak by mělo toto místo (případně jeho části) vypadat, 
aby se tam cítili příjemněji, bezpečněji a trávili tam rádi 
svůj čas.  

Nakonec mohli účastníci hlasovat o prioritách (nejlepších/
nejdůležitějších návrzích). Pravidla hlasování byla následu-
jící: každý účastník mohl udělit celkem nejvýše pět hlasů 
pro navrhované aktivity a cílový charakter území. Jednomu 
podnětu mohl dát nejvýše tři hlasy. 

Výsledky uvádíme společně za dětské i dospělé účastníky 
projektu ve formě souhrnných textů a komentovaných map 
k jednotlivým sledovaným tématům. Na závěr předkládá-
me doporučení pro revitalizaci nábřeží Rokytky.

metodologie
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Kudy se lidé v okolí Rokytky pohybují a jak zde tráví volný 
čas? 

Břehy Rokytky nejsou místem, které by ve větší míře lákalo 
děti k trávení volného času. Pohybují se nejvíce po Zenklo-
vě ulici, a pokud nebydlí v nejbližším okolí, spíše tramvají 
než pěšky.  Výjimku tvoří žáci I. stupně ZŠ B. Hrabala, kteří 
navštěvují blízké dětské hřiště Na Rokytce. Poté, co se žáci 
přesunou do jiné, vzdálenější budovy II. stupně, využívají 
případně hřiště v parku Pod Korábem a už se v těchto mís-
tech nezdržují. Druhou, méně početnou výjimku tvoří děti 
bydlící v blízkém okolí. Ty využívají břehy Rokytky k pro-
cházkám, venčení psů, běhání, případně jízdě na kole (spí-
še od Elsnicova náměstí směrem k Vltavě než v opačném 
směru, proti proudu Rokytky). Občas zajdou i na hřiště 
Na Rokytce, ale raději využívají dětské hřiště v nedalekém 
vnitrobloku U Libeňského pivovaru. Některé děti využívají 
i hřiště U Českých loděnic, okolí Grabovy vily nebo herní 
prvky v již vzdálenějším parku Podviní. 

Nejčastějšími místy organizovaného trávení volného času 
jsou Sokolovna a venkovní sportoviště libeňského Sokola.  

Ani pro dospělé obyvatele blízkého okolí nepatří Rokytka k 
nejoblíbenějším místům trávení volného času. Někdy tudy 
jdou na procházku nebo venčit psa, ale cílem procházek 
břehy Rokyty obvykle nejsou. Lidé spíše využívají vltav-
ské břehy při ulici U Českých loděnic, Thomayerovy sady, 
Košinku a sousední psí louku. Také cyklisté vyrážejí spíše 
směrem podél Vltavy, než proti proudu Rokytky. Vnitroblok 
U Libeňského pivovaru slouží nejen k dětským hrám, ale je 
i místem konání občasných sousedských akcí. Dospělí oby-
vatelé na rozdíl od dětí vyzdvihli konání kulturních akcí v 
zámečku a kostele sv. Vojtěcha (koncerty, výstavy) a činnost 
komunitního centra Kotlaska (komunitní zahrada, přednáš-
ky, workshopy) nebo Himalájského centra Potala (jóga, ale 
také spolupořádání programu Zažít město jinak na Horově 
nám.).

Hodnoty nábřeží Rokytky 

Nejčastějšími hodnotami veřejného prostoru v okolí Ro-
kytky v kategorii dětských hřišť a herních prvků jsou školní 
zahrada a hřiště u budovy I. stupně ZŠ B. Hrabala a dětské 
hřiště U Rokytky (včetně lezecké stěny oblíbené i mezi star-
šími dětmi. Obě hřiště označila většina dětí, které chodily 
na první stupeň ZŠ B. Hrabala). Mezi dětmi, které v blízkosti 
Rokytky také bydlí, je oblíbený ozeleněný vnitroblok a hřiš-
tě U Libeňského pivovaru. Děti zmínily také dětské hřiště U 
Českých loděnic a v ul. Krejčího. 

V oblasti sportovního vyžití mají děti rády klidnou, příjem-
nou cyklostezku od Elsnicova nám. dále k Vltavě (AV26 - 
A2, EV7) a sportoviště Libeňského Sokola. 

Z hlediska životního prostředí a veřejné zeleně děti oceňují 
klidná místa se vzrostlými stromy a blízkost vody. 

rokytka očima 

návštěvníků
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hodnotné zelené plochy (zejm. parkové)

psí louka

vyhlídkový bod

cyklotrasa

sportovní plochy (Sokol, fitness)

dětské hřiště

dominanta (Libeňský zámek, palác Svět)

kostel, kaple

socha, významné místo (např. Hrabalova zeď)

divadlo

kavárna, cukrárna, restaurace

12

t	 Schéma identifikovaných hodnot

Proto pro ně nábřeží Rokytky za budovou I. stupně ZŠ B. 
Hrabala a kolem dětského hřiště u Rokytky představuje 
hodnotný prostor, který je relativně klidný (nedoléhá tam 
tolik hluk z dopravy) a kde roste dostatečné množství stro-
mů. Procházka kolem tekoucí vody je příjemnou událostí a 
oceňují i jasné dělení stezky na pruh pro chodce a cyklisty. 
Jako relativně klidná místa s množstvím vzrostlých stromů 
pozitivně hodnotí děti také parky Thomayerovy sady, park 
Pod Korábem a zelený pás podél Vltavy v ul. U Českých 
loděnic až k Černé skále. 

Jako (potenciálně) příjemný veřejný prostor hodnotí děti 
“náměstíčko” a “parčík” v místě setkání ulic Stejskalova a 
U Rokytky - klidné místo vhodné pro pobyt, kde se nalézají 
volně ložené kameny a které skýtá možnost přístupu k Ro-
kytce. 

Děti oceňují relativně čistý, příjemný veřejný prostor a 
udržovanou zeleň na nám. Dr. Václava Holého a kolem 
Libeňského zámku. Pozitivně hodnotí také nově zrekonstru-
ovanou tramvajovou zastávku Libeňský zámek. Opakovaně 
zazněla jako oblíbené místo cukrárna Pod Palmou. 

Děti zmínily i místní pamětihodnosti a dominanty - Hraba-
lovu zeď v ulici Na Hrázi, sochu J. Podlipného u zámku a 
kostel sv. Vojtěcha. 

Pohled dospělých obyvatel na hodnoty řešeného území je 
velmi podobný. Navíc zmínili čistý, upravený veřejný pro-
stor zámečku a přilehlého parku, klidný parkový prostor 
Na Hájku, divadlo Pod Palmovkou a Sokol, nejen jako místo 
sportovních aktivit pro děti, ale i místo volnočasových akti-
vit pro dospělé či konání schůzí SVJ. Zdůraznili také význam 
paláce Svět jako zásadního místa paměti Libně a bylo zřej-
mé, že těžce nesou jeho mnohaleté chátrání. Vzpomněli 
též starou kapličku jako jedno z mála pamětních míst v 
blízkosti Rokytky. Uvedli i několik oblíbených restaurací či 
kaváren v okolí (např. Tankovna, Zenklovka, kavárna Alf & 
Bet aj.).

Problémy nábřeží Rokytky

Dětské hřiště Na Rokytce a zelené plochy pod viadukty

Větší množství podnětů se týkalo dětského hřiště Na Ro-
kytce. Z hlediska stavu a kvality veřejného prostoru vadí 
dětem i dospělým zanedbaný svah nad hřištěm s neudržo-
vanou zelení, v němž se zdržují lidé bez domova a hromadí 
se odpadky. Vidí ale v tomto prostoru potenciál stát se 
příjemným, klidným místem k odpočinku. Večer lidé bez 
domova chodí na samotné hřiště. Děti u hřiště postrádají 
splachovací toaletu (“toitoika” je špinavá a zapáchá), pítko 
a altánek, kde by si snědli svačinu. Za slabou stránku dět-
ského hřiště a přilehlé travnaté plochy s lezeckou stěnou 
považují děti tedy i nedostatek stínu, ale též nepořádek a 
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dětské hřiště na Rokytce a okolí (viz text)

břehy Rokytky (viz text)

Elsnicovo náměstí (viz text)

zaniklý pramen

sociopatologické jevy

chátrající objekty a zanedbané zelené prostory

nedostatečné osvětlení

skládka

nepříliš využívaná psí louka

1

3

1

2

3

2

*

*

*
* *

*

*

*

* *

*
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t	 Schéma identifikovaných problémů

jistou odlehlost a opuštěnost místa. Návštěvníci dětského 
hřiště nejsou spokojeni ani s nabídkou prolézaček (ani s 
jejich bezpečností), která je zaměřena na úzkou věkovou 
skupinu, ale ani se stavem povrchů (díry a příliš tvrdý po-
vrch u lezecké stěny).

V úseku pod železničními a silničními mosty se mladí ani 
dospělí návštěvníci necítí dobře. Zaprvé se zde setkávají, 
především ve večerních hodinách, s lidmi bez domova a 
uživateli drog, kterých se bojí. Vadí jim však také značný 
hluk z dopravy, zápach z kanalizace a zanedbaný veřejný 
prostor pod mosty (nepořádek, graffiti) a neudržovaná, 
prosychající zeleň podél trati. Prostor celkově vnímají jako 
prázdný, nevyužitý. Dospělí účastníci projektu také pouká-
zali na komplikovanou pěší prostupnost stezky v úseku za 
lávkou ústící do ulice U Libeňského pivovaru. Místo je úzké, 
stísněné a hrozí zde střetnutí chodců s cyklisty. Upozornili 
také na nárůst hluku z dopravy v souvislosti s kolonami řidi-
čů mířících do tunelu Blanka. Tento problém se týká nejen 
úseku pod mosty, ale i parku Pod Korábem.

Břehy Rokytky a křížení ulic U Rokytky a Stejskalova 

Ve vztahu k vlastnímu toku a břehům Rokytky návštěvní-
kům zejména vadí, že je jsou břehy obtížně přístupné (str-
mý kamenitý sráz, zábradlí, které navíc na mnohých mís-
tech chybí či je v havarijním stavu), a i když se na některých 
místech dostat až k vodě lze, v současné době to není láka-
vé (odpadky na břehu i ve vodě u vodních stupňů a hráze, 
málo vody, v místech přemostění vídají děti potkany). 

V rámci celého úseku od dopravních mostů až k Vltavě dě-
tem vadí nedostatečné osvětlení stezky. Úsek od Elsnicova 
náměstí až k mostu na křížení ulic U Rokytky/Stejskalova 
vnímají navíc jako stísněný a nepřehledný. Obávají se i 
střetu s rychle jedoucími cyklisty. Nelíbí se jim rovněž za-
nedbaný pozemek (zahrada) sousedící s areálem I. stupně 
ZŠ B. Hrabala. Negativně hodnotí nedostatek laviček a od-
padkových košů podél stezky, i stav a údržbu cest (obecně 
množství spadaného listí na cestě, v některých úsecích zni-
čený povrch, výmoly, zchátralé zábradlí). Prostory nenabízí 
možnosti k trávení volného času.

Na levém břehu se dětem nelíbí, že chodník vedoucí po 
hraně hráze zabírají parkující automobily, takže je pro 
chodce nepoužitelný. Dospělí obyvatelé jsou v tomto smíř-
livější: „Někde ti lidé parkovat musí.“ Avšak jim vadí, že 
průjezd Stejskalovou ulicí je jednosměrný. V důsledku toho 
musejí jet řidiči, kteří se potřebují dostat na Zenklovu ulici, 
dlouhý úsek po levém břehu Rokytky, pod okny rezidentů 
jinak relativně klidné ulice Na Rokytce. 

Množství podnětů se vztahovalo k „náměstíčku u kapličky” 
(u křížení ulic U Rokytky a Stejskalova). Negativně vnímají 
rozbitý, hrbolatý povrch komunikace, ale především ne-
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přehlednost místa, kde se střetávají parkující a projíždějící 
automobily, chodci a cyklisté. Vadí jim také popelnice 
nevhodně umístěné všem na oči doprostřed náměstíčka. 
Uspořádání se jeví jako neestetické, kolem se šíří zápach a 
povalují odpadky.

Elsnicovo náměstí

Velmi negativně vnímaný veřejný prostor na toku Rokytky 
tvoří Elsnicovo náměstí. Zaprvé jej děti i dospělí vnímají 
jako dopravně velmi rušné, hlučné a se znečištěným vzdu-
chem. V místech, kde chybí semafory, se špatně přechází. 
Je to také podle dětí zbytečně „betonové” místo, kde by 
uvítali více nezpevněných povrchů a stromů. Zejména pře-
mostění v úseku Elsnicovo nám./Voctářova a zakrytí Ro-
kytky hodnotí jako místa plná nepořádku s temnou zelení, 
kde se často setkávají s lidmi bez domova a uživateli drog. 
Celkově není Elsnicovo náměstí místem, kde by se místní 
obyvatelé cítili dobře a chtěli se zde zdržovat.

Potenciál veřejného prostoru podél Rokytky (cílový charak-
ter a poptávané aktivity) 

Potenciál z pohledu dětských i dospělých účastníků pro-
jektu jednoznačně spočívá ve vytvoření klidného prostoru, 
který bude mít co nejpřírodnější a z hlediska toku co nej-
přirozenější (meandrující) charakter a stane se využívaným 
místem pro svou přirozenou nabídku každodenní rekreace. 
Důležité charakteristiky představují všem přístupné zelené 
břehy sloužící k odpočinku, možnost přímého kontaktu s 
vodou v Rokytce, znásobení možností překonání toku su-
chou nohou (ať již formou mostů, lávek či kamenných stup-
ňů ve vodě) a preference nezpevněných ploch a přírodních 
materiálů, a zároveň kvalitních povrchů stezek. Široká 
shoda také panuje na potřebě bezpečné, tedy přehledné 
a dobře osvětlené cesty podél řeky s dostatkem laviček a 
pravidelně distribuovaných odpadkových košů na tříděný 
odpad, cesty příjemné k procházkám a posezení. Téma 
bezpečnosti se odráželo i v návrhu na zavedení hlídek pre-
ventistů.

Poptáváno je také zklidnění dopravy - především v úseku 
Elsnicova náměstí, ale také regulace divokého parkování 
a zřízení přechodů na křížení ulic U Rokytky a Stejskalova, 
které má podle obyvatel potenciál stát se příjemným lo-
kálním veřejným prostranstvím, místem k zastavení či se-
tkávání, a to v plném rozsahu, nikoli pouze v části, která se 
nyní revitalizuje. Potenciál skýtá také zpřístupnění pravého 
břehu Rokytky, v současnosti zabraného parkujícími auto-
mobily, přinejmenším pro chodce.  

Zřejmá je vize účastníků projektu vytvořit vícegenerační 
prostor, kde se budou moci potkávat a nerušeně trávit vol-
ný čas lidé různého věku a zájmů. Úspěšné naplnění této 
vize bude vyžadovat nalezení rovnováhy mezi poptávkou 
po klidu a „přírodě” ve městě a aktivním trávením volného 
času, které zahrnuje škálu činností od čtení na lavičce, přes 
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klidný, uklidňující

příjemný, útulný

odpočinek na lavičce a u vody

místo pro hru (volná hra dětí, míčové hry)

procházky podél vody (i se psem)

naučná stezka

čtení knih

poslech hudby

malování, legální graffiti

kino vnitřní či venkovní

sportovně-rekreační

zábavný

rozšíření nabídky dětského hřiště a lezecké 

stěny i pro další věkové kategorie

posilování, cvičení

parkour

vodní hrátky

běh, kolo, skateboard, koloběžka, brusle

půjčovna sportovního náčiní (zdarma)

komunitní a kulturní centrum

odpočinek, sport i vycházka

místo setkávání

občerstvení

propojení obou břehů

dobře přístupné

využívané, živé s klidnými zákoutími

bezpečný

přehledný

udržovaný

přírodní

přirozený

zelený

čistý

více možností k sezení

více odpadkových košů

osvětlený

kvalitní povrchy cest

slunečný

q	 Schéma hledání rovnovážného stavu 
 identifikovaného cílového charakteru
 a poptávaných aktivit

naučnou stezku, až po workoutové či parkourové hřiště. 
Poptávaná rekreačně-sportovní náplň zahrnuje kromě již 
fungujících aktivit pro předškolní a mladší školní děti (hřiš-
tě Na Rokytce, možnost volné hry dětí na otevřené louce) 
především aktivity pro starší děti a teenagery (parkour, 
koloběžky, skateboard, rozšíření lezecké stěny, trampolíny, 
běh, ale též různé druhy uměleckých aktivit jako poslech 
hudby či legální plochy pro graffiti) a aktivní dospělé (cvi-
čební prvky, venkovní posilovna či workoutové hřiště), či 
volný prostor pro míčové hry i komunitní aktivity, posezení 
s cenově dostupným občerstvením (bistro, kavárna, stá-
nek), půjčovnu sportovního náčiní (ideálně zdarma) a mož-
nost dojít si na čistou a udržovanou toaletu (nikoli mobilní 
WC) nebo nabít si mobilní zařízení. Součástí potřeby být v 
kontaktu s řekou je návrh zřízení kamenito-písčitého břehu 
(drobná pláž) nebo (dřevěného) mola, či návrhy na různé 
druhy vodních hrátek (od posezení přímo u vody, přes 
„koupání“, až po např. rýžování zlata či stavění přehrad).

Účastníci se též shodli na kulturním potenciálu místa, se 
kterým souvisí nejen komunitní aktivity, ale též návrh na 
obnovení provozu kina - ať již v paláci Svět či jako sezónní 
venkovní promítání (na louce či fasádách nevyužitých bu-
dov v okolí, pro které jeden z účastníků navrhoval využití 
jako komunitního centra a centra pro potřebné).
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doporučení

S ohledem na potenciální směr rozvoje břehů Rokytky, kte-
rý jsme shrnuli na str. 16 - 17 a který představuje základní 
charakteristiku budoucího návrhu z pohledu jeho uživatelů 
místa, jsme s účastníky dospěli i k několika konkrétním do-
poručením:

• S ohledem na představu uživatelů o budoucím charak-
teru se přiklonit k variantě obnovy přirozeně meandru-
jícího toku obsažené (jako druhé) ve Studii možnosti 
revitalizace toku Rokytky – Studie proveditelnosti revi-
talizace (https://www.praha8.cz/Revitalizace-toku-Ro-
kytky.html).

• Zklidnit dopravu a upravit pravidla pro dopravu v kli-
du nejen na Elsnicově náměstí (což předpokládá jeho 
plánovaná revitalizace), ale též v ulicích Na Rokytce, U 
Rokytky, Stejskalova a na nám. Dr. Václava Holého.

• Zajistit bezpečnost chodců, cyklistů a dalších uživatel 
nejen osvětlením či kvalitním povrchem stezky, ale též 
s ohledem na pohyb v rámci společného koridoru, kte-
rý prozatím průchodnou šířkou znevýhodňuje chodce 
a kde pouhé vymezení cyklopruhu nepředchází riskant-
ním situacím.

• Identifikovat vhodné místo a možnosti pro stavbu ob-
čerstvení a toalet.

• Revitalizovat celé „náměstíčko” na křížení ulic Stejska-
lova a U Rokytky, které skýtá potenciál místa setkávání, 
ohniska komunity. 

• Využít potenciál svahu nad hřištěm Na Rokytce (par-
ková plocha jako součást rozšíření aktivit dětského 
hřiště) a zelených ploch vedle dětského hřiště směrem 
k viaduktům (sportovně-rekreační plocha pro aktivity 
teenagerů a dospělých a volnou hru dětí) a vytvořit 
prostupnou kultivovanou společensko-rekreační část 
parku, která nabízí slunce i stín vzrostlých stromů a 
která se pojí (nikoli pouze vizuálně, ale též funkčně) s 
Rokytkou (i jejími zelenými a přinejmenším mírnými 
břehy) a využívá jejího osvěžujícího, odpočinkového i 
hravého potenciálu:

 » doplnit základní mobiliář a vybavení parku (origi-
nální a moderní) k sezení, osvětlení, úklidu, občer-
stvení (formou bistra i pítka), nabízející přístřeší 
(altánek), toaletu nebo půjčovnu sportovních po-
třeb, a to vše situovat především poblíž hřišť,

 » nabídnout posezení na trávě, lavičce i u vody,

 » zachovat volný travnatý prostor (max. doplnit stro-
my) pro volnou hru dětí, míčové hry (i fotbal) či 
stolní tenis, protažení, sezení a čtení, piknik, letní 
kino,

 » rozšířit stávající dětské hřiště - (1) prostorově s 
ohledem na možnost využití přilehlého svahu i 
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travnatých ploch, (2) nabídkou pro více věkových 
kategorií (zapuštěné trampolíny, lanová dráha, 
skluzavka ve svahu, šplhání, houpačka pro čtyři 
osoby, rozšířit stávající lezeckou stěnu s lehčími i 
těžšími cestami a se skluzavkou pro mladší děti),

 » zpestřit nabídku i mimo rozšířený prostor dětského 
hřiště např. do trávy volně instalovanými cvičební-
mi a posilovacími prvky pro všechny věkové kate-
gorie, parkour spot,

 » uvážit návrhy situované dále pod prostory via-
duktů: legální graffiti, psí hřiště či paintball/airsoft.

• Revitalizovat prostor u ulice Zenklova a nám. Dr. Václa-
va Holého v návaznosti na nový návrh Elsnicova nám. a 
využít prostory pod mosty:

 » využít prostor pod mostem (Zenklova ulice) - 
osvětlit a zpřístupnit jako legální graffiti galerie,

 » zklidnit komunikace na náměstí Dr. Václava Holého 
dle principů sdílené ulice,

 » namísto zábradlí oddělující břehy Rokytky od okolí 
v případě nutnosti dělícího prvku navrhnout nízké 
kamenné zídky, které lze využít i k sezení,

 » terasovým uspořádáním či mírnějším svahem 
umožnit přístup k vodě a vybudovat na řece dře-
věná mola k sezení (např. v prostoru mezi vodním 
stupněm a mostem pod Zenklovou ulicí),

 » na přilehlou travnatou plochu (západní cíp nám. 
Dr. V. Holého) instalovat altán a volně do trávy též 
několik posilovacích a parkourových prvků.
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