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B.1 Úvod 

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. 

Ve studii – návrhové části – jsou rozebrány otázky: 

 Návrh revitalizace Rokytky: 
o Cílový stav 
o Návrh revitalizace Rokytky 

 Návrh doprovodných prvků: 
o Návrh úklidu od nežádoucích objektů a zátěží 
o Posouzení potenciálu osy vodního toku jako klíčového prvku nových cest, 

prostupnost území 
o Návrh doprovodných prvků 

 Analýza možných střetů 

 Podmínky realizace opatření 

 Efekty opatření 

 Odhad investičních nákladů 

 Časové hledisko 

 Návrh dalšího postupu a projednání 
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B.2 Pojmy 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
IÚ  Inundační území 
LIÚ  Levostranné inundační území 
PIÚ  Pravostranné inundační území 
Qm M-denní průtok je průměrný denní průtok, který je dosažen nebo překročen 

během M dní v roce 
QN  N-letá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen  

nebo překročen jedenkrát za N let (N-letý průtok) 
Q5  Pětiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen  

nebo překročen jedenkrát za 5 let (pětiletý průtok) 
Q20  Dvacetiletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru  

dosažen nebo překročen jedenkrát za 20 let (dvacetiletý průtok) 
Q100  Stoletá povodeň jejíž kulminační průtok je v dlouhodobém průměru dosažen  

nebo překročen jedenkrát za 100 let (stoletý průtok) 
 
Tab. 1: Objekty v úseku toku a jejich značení v textu i výkresech 

Staničení 
ř. km 

Objekt 
Značení 
v analytické 
části 

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 0.6 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 
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B.3 Základní koncept návrhu – cílový stav: 

Návrh vycházel ze základních revitalizačních opatření popsaných v analytické části. Jedná 
se zejména o: 

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

a břehů, členitost hloubek vody, rychlosti proudění 

- Navýšení 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, jež je útočištěm, potravou pro živočichy a také 

důležitým biokoridorem. Stromy navíc stíní vodu a zabraňují prohřívání vody v létě 

a zároveň zvyšují stabilitu břehů. 

Navržené úpravy vychází z co největšího možného, v rámci prostorových možností zástavby, 
zpřírodnění koryta s možností následného dotváření. V zájmovém úseku je navrženo 
odstranění kamenné dlažby do betonu ve dně i na březích. Navržená úprava dna má zcela 
přírodní charakter, břehy jsou, vzhledem k podmínkám a vyskytujícím se rychlostem, 
opevněny přírodně působícím způsobem. Zvolena byla kamenná rovnanina dosahující do 
úrovně hladiny odpovídající stoletému průtoku. 

Navrženo je stabilizované členité dno, s různými rychlostmi proudění, zajištěna by měla být 
úpravou minimální hloubka, střídání hlubších a mělčích míst. Pro zvýšení průchodnosti koryta 
a také estetického vnímání toku je navrženo nahrazení betonových stupňů ve dně balvanitými 
skluzy. Migrace by takto měla být zajištěna v obou směrech. Kyneta by měla být i za běžných 
průtoků zaplněna vodou, hloubky a rychlosti dostatečně různé, díky čemuž se tak mohou 
rozvíjet ekologicky žádoucí členité struktury. 

Pokrytí dna přírodním kamenivem a vkládáním velkých balvanů dojde k rozvlnění proudnice, 
vytvoření proudových stínů, zvětšení omočeného povrchu dna, rozrůzní se rychlosti a směry 
proudění. Takováto úprava má velký význam z hlediska samočištění vody, neboť poskytuje 
příhodný úkryt pro bentické organismy, které jsou jejím hlavním činitelem. Dalším hlavním 
úkolem je vytvoření co největší prostupnosti pro vodní organismy.  

V neposlední řadě je v rámci přiblížení se co nejpřirozenějšímu stavu toku a nivy navržena 
úprava toku na Elsnicově náměstí a okolí v případě jeho otevření. V souvislosti s úpravami 
na náměstí bude nutný průzkum stávajícího stavu nábřežních zdí a mostů. 

Navrženými úpravami by se měl vodní tok stát přístupným a prostupným, měl by nabízet 
přístup k vodní hladině, příležitosti k posezení s vyhlídkou na vodu. Navrženy jsou prvky 
otevírající přístup k hladině. Úsek toku byl rozčleněn na oblasti klidnější, spíše pro rozvoj 
přírody a na prostor pro užívání řeky lidmi s přístupem k toku i do něj.  

Důležitá je otázka zeleně a péče o ni. Břehový porost by bylo vhodné upravit, zvýšit jeho 
druhovou i věkovou diverzitu. Výsadba nových dřevin by měla být omezena na vyšší úrovně, 
nicméně níže rostoucí dřeviny není nutné likvidovat.  

Důležitou součástí celého konceptu je také otázka následné údržby vodního toku i jeho okolí, 
neboť je zásadní pro kvalitu prostředí i pro estetické vnímání. Významnou složkou je 
kontinuální úklid v korytě toku i kolem něj a údržba zeleně. Vlastníkem toku je Hlavní město 
Praha, správcem toku současným i budoucím je městem zřizovaná instituce Lesy Hlavního 
města Prahy. Správce toku provádí údržbu koryta a úklid odpadků, které se v korytě hromadí. 
Navrhované úpravy znamenají specifičtější a náročnější údržbu oproti stávajícímu stavu. 
Správce je si tohoto faktu vědom, návrh s ním byl projednán.  
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Pro zkvalitnění pobytu kolem toku by kromě údržby koryta i okolí toku měla být vyřešena 
otázka doplnění osvětlení a mobiliáře – zejména lavičky, odpadkové koše, stoly. K uvážení 
je také změna způsobu provozu na cyklostezce – změnit rozdělení pásů pro chodce a pro 
cyklisty nebo jejich odstranění. 

Otázka odstranění nebo ponechání zábradlí kolem vodního toku je věcí vnímání vodního toku 
na jedné straně a otázkou bezpečnosti na straně druhé. Nutné je pozdější komplexnější 
posouzení na základě konečného návrhu, společně s požadavky policie a všeobecnými 
přepisy, s ohledem na bezpečnost a odtokové poměry za povodně. Na základě zhodnocení 
všech požadavků bude pak možné stávající zábradlí nahradit např. zábradlím s kamennými 
nebo betonovými sloupky (obdobného charakteru jako je stávající, starší zábradlí), např. jako 
na Obr. 1 nebo případně odstranit. 

 
Obr. 1: Ukázka zábradlí s betonovými sloupky 

(http://www.americantrails.org/photoGalleries/cool/7-Trail-Greenway-Safety-Railing.html) 

 
Nutné je také řešení otázky povodní. Ve studii je úprava ve variantě bez zásahu do břehů 
navržena tak, aby vyšší hydraulická drsnost koryta byla kompenzována zvětšením 
průtočného profilu a nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů (zvýšení úrovně hladiny za 
povodní). Varianty úprav se zásahem do břehů v pravostranném inundačním území mají 
jednoznačně pozitivní vliv na odtokové poměry, i když zásadní vliv s ohledem na velikost 
povodí a objem povodňové vlny mít nemohou. Nutný bude v dalších krocích projektu posudek 
vlivu na odtokové poměry – výpočet pomocí matematického modelu, aby byl komplexně 
zhodnocen výsledný návrhový stav. 
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B.4 Technické parametry opatření 

Rozdělení na stavební objekty je navrženo jako  
 

SO NÁZEV SO délka (m) 

01 POD ELSNICOVÝM NÁMĚSTÍM 280 

02 ELSNICOVO NÁMĚSTÍ 151 

03 NAD ELSNICOVÝÝM NÁMĚSTÍM 218 

04 KOLEM MOSTU M1 156 

05 OD HŘIŠTĚ PO LÁVKU L2 189 

06 NAD LÁVKOU L2 351 
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B.5 SO 01 Pod Elsnicovým náměstím 

Úpravu prostoru toku pod Elsnicovým náměstím lze pojmout ve dvou základních variantách. 
V prvním případě se jedná o úpravu stávajícího stavu směrem k přírodnějšímu vzezření 
v rámci vedení trasy ve stávající podobě (osa toku se nezmění). Druhou variantou je využití 
pravostranného inundačního území - ulice U Českých loděnic by byla zúžena na prostor pro 
cyklostezku a cestu pro pěší a zbylá část směrem k toku by tak mohla být použita pro 
rozšíření koryta a břehu. 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.000-0.279 
Délka úseku     280 m 

Koryto je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. Navržená revitalizační úprava 
koryta délky 265 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě přítomné za běžných průtoků, 
zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a estetickou hodnotu toku 
v zastavěném území a také zpřístupnit vodní tok lidem 
 
V rámci revitalizační úpravy koryta bude odstraněna kamenná dlažba do betonu ve dně. 
Navrženo je nahrazení přírodním kamenem různé velikosti. Střídat se budou oblasti 
s prohlubněmi (tůně) a oblasti stabilizující koryto. V navržené úpravě zpřírodněného dna se 
velké balvany z ¼ zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují. Stabilizace podélného 
profilu bude provedena konstrukcí z kamenné rovnaniny - kámen bude vyhovovat 
nevymílacím rychlostem. Koryto je takto členité a stabilní. Takováto úprava dna je navržena 
v celém úseku. 

Podél koryta je možné vést chodník – buď pouze z jedné strany (vpravo) nebo případně 
z obou stran tak, aby navazovali na chodníky navržené na Elsnicově náměstí. Chodník 
vpravo je šířky 1.5 m, vlevo 1.2 m. Chodníky jsou ukončeny v schodišti v pravém, resp. levém 
břehu. Levý chodník je možné ukončit již u levého břehu, bezprostředně za mostem M3 a po 
schodech se dostat nahoru na most a cestu podél koryta vést jen vpravo – tímto uzpůsobením 
bude dán větší prostor pro rozvoj řeky a bioty v ní. Podél pravostranného chodníku je 
navržena kamenná lavice. Z koryta toku je možné se v současné době dostat schodištěm 
v pravém břehu vedle stanice ČHMÚ, na které lze navázat jejich rozšířením nebo umístit 
schody bezprostředně za most po pravé straně. Ukončení cesty v korytě podél levého břehu 
je v místě stávajících schodů, 20 m před lávkou L1, které budou opraveny a rozšířeny. 
Ukončení cesty u pravého břehu je navrženo naproti schodům v břehu levém, v podobě 
pobytových schodů s výškou schodnice 35 cm šířky 5 m a vedle nich schody s výškou 
schodnice 15 cm šířky 1 m. 
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Obr. 2 Možné schéma rozložení kamenů vč. chodníku z kamene podél levého i pravého 

břehu a kamenné lavice podél pravého svahu 

Za předpokladu, že by se prostor v pravostranném inundačním území využil k rozšíření 
vodního toku, je variantním řešením rozšířením dna a vytvoření koryta s rozvlněnou osou. 
Chodník by byl veden z jedné strany (vpravo), aby byl dán co největší prostor pro vodní tok. 
Touto úpravou by se koryto ještě více přiblížilo stavu přirozeného vodního toku. 

Levý a pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.018-0.279 
Délka úseku     261 m 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude odstraněna kamenná dlažba do betonu, která 
v současné době tvoří opevnění obou břehů. Nahrazena bude kamennou rovnaninou šikmou 
se sklonem dle stávajícího stavu. Rovnanina je tvořena neopracovanými kameny kladenými 
nasucho s vazbou v příčném i podélném směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny 
vyklínují menšími kameny. Tloušťka balvanů je 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny 
bude 100 mm silná filtrační vrstva, která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně 
hladiny za Q100. Mezery mezi kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a 
odrnovány a postupem času opevnění bude z části překryto trávou. 

Nad kamennou rovnaninou je svah opevněn travním porostem. Upraven bude stávající stav 
dřevin a případně místy vysazeny nové. 

Pata svahu bude opevněna betonovou vrstvou, ve které je zasazen kamenný chodník. 
V případě varianty pouze s jedním chodníkem, bude pata levostranného svahu opevněna 
kamenným záhozem. Kamenný zához je nejodolnější typ opevnění z lomového kamene 200 
kg a větší.  
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Obr. 3: Příklad opevnění kamennou rovnaninou 

V druhé variantě, v případě rozšíření celého toku do prostor pravostranného inundačního 
území a rozvlnění osy toku, se břeh posune a bude mít různý sklon. 
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B.6 SO 02 Elsnicovo náměstí 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.279-0.430 
Délka úseku     151 m 
 

Většina toku je v oblasti náměstí zakryta – je navrženo celé jeho odkrytí a úprava stávající 
podoby směrem k přírodnějšímu rázu. Návrh vycházel ze stávajícího architektonického 
návrhu (Atelier PROMIKA, s.r.o, FAMARCHITEKTI, s.r.o) a byl dále rozveden o revitalizační 
a vodohospodářský pohled. 

Koryto je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. Navržená revitalizační úprava 
koryta délky 151 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě přítomné za běžných průtoků, 
zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a estetickou hodnotu toku 
v zastavěném území. 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude odstraněna ve dně kamenná dlažba do betonu. 
Navrženo je nahrazení přírodě blízkým přístupem s přírodním kamenem o takové velikosti, 
aby vyhovoval nevymílacím rychlostem v korytě. Střídat se budou oblasti s prohlubněmi 
(tůně) a oblasti stabilizující koryto. V navržené úpravě zpřírodněného dna se velké balvany 
z ¼ zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují. Stabilizace podélného profilu bude 
provedena konstrukcí z kamenné rovnaniny - kámen bude vyhovovat nevymílacím 
rychlostem. Koryto je takto členité a stabilní.  

Podél levé i pravé strany koryta jsou navrženy kamenné chodníky pro pěší o různých šířkách. 
Chodník podél levého břehu je šířky 1.2 m a podél pravého břehu 3 m. Vzájemné propojení 
chodníků je v místě navrženého vysedávacího schodiště ve východní části náměstí v podobě 
kamenitého přechodu korytem přes tok – z nášlapného kamene s rozměry 0.6 x 0.6 x 0.6 m, 
s pochozí plochou min 0.4 x 0.4 m. Vzdálenost mezi jednotlivými kameny (jejich nášlapnými 
částmi) má být mezi 0.3 až 0.5 m 

Levý chodník dále pokračuje pouze smšrem po proudu pod mostem ve Voctářově ulici. Širší 
chodník podél pravého břehu je navržen tak, že bude možné podejít oba mosty, jak 
v Zenklově ulici (proti proudu toku), tak ve Voctářově ulici (po proudu). Vzhledem k nutnosti 
dosažení dostatečné podchozí hloubky, bude nutný, z důvodu zahloubení dna pod mosty, 
průzkum založení mostních objektů a na základě průzkumu budou navržena případná 
následná opatření (podbetonování, atp.). Po navržených cestách bude možné podejít obě 
frekventované silnice a vyjít za mosty, případně pokračovat dále v korytě za mostem ve 
Voctářově ulici po směru toku. 

Mezi zatravněným svahem a pravostrannou cestou je navržena kamenná lavice, která vede 
od pobytových schodů dále po proudu až ke schodům v západní části. 
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Obr. 4: Ilustrační příklad přechodu přes vodní tok po nášlapných kamenech 

(https://fabulousoutdoors.files.wordpress.com/2013/11/img_1183-2.jpg) 

V souvislosti s volbou varianty řešení koryta pod Elsnicovým náměstím se naskýtá varianta 
vynechání užšího chodníku vlevo, aby byl dán širší prostor řece. 

Levý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.279-0.389 
Délka opěrné zdi    110 m 
Sklon líce zdi      5:1 
Výška zdi (nezákladové části)  3.3-3.7 m 

Stávající nábřežní zeď je opevněná kyklopským zdivem. Její stav musí být prozkoumán, 
posouzen a na základě výsledků průzkumu se navrhne její sanace nebo výstavba zdi nové. 
Nutný je průzkum stávajícího stavu – hloubky založení, celkového stavu konstrukce. Je-li 
konstrukce v silně degradovaném stavu, je navržena demolice stávající zdi a výstavba nové, 
délky 110 m. Výška zdi se pohybuje cca kolem 3.3 – 3.7 m. 

Nová opěrná zeď je navržena z betonu s kamenným obkladem, klín mezi základem a dnem 
koryta je zpevněn záhozem z lomového kamene s urovnáním líce. Bude-li nutné nahradit zeď 
stávající, bude v prvním kroku odstraněna (odbourána) původní konstrukce a následně bude 
dokončen výkop (urovnán do požadovaného tvaru) pro základ nové zdi. Svahy výkopu se 
zajistí příložným pažením. V případě dobrého stavu stávající konstrukce se navrhne její 
oprava a nové obložení kamenným obkladem. 

https://fabulousoutdoors.files.wordpress.com/2013/11/img_1183-2.jpg
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Obr. 5: Nábřežní zeď (černou stávající, fialovou a hnědou návrhový stav) 

Pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.279-0.389 
Délka opěrné zdi  110 m 

Stávající pravobřežní zeď by měla být odbourána a následně vytvořen svah směrem 
k náměstí. Svah je v dolní části opevněn kamennou rovnaninou šikmou do úrovně hladiny 
odpovídající stoletému průtoku. Rovnanina je tvořena neopracovanými kameny kladenými 
nasucho s vazbou v příčném i podélném směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny 
vyklínují menšími kameny. Tloušťka balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny 
bude 100 mm silná filtrační vrstva, která zajistí odvodnění. Mezery mezi kamennou 
rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času opevnění bude 
z části překryto trávou. Svah výše bude zatravněn a ve vyšších polohách je navržena 
výsadba dřevin.  

K toku bude možné sestoupit z východní i západní strany a to k pravému břehu Rokytky. Na 
východní straně náměstí byly architekty navrženy pobytové schody (výšky 35 cm), na 
západní jsou navrženy schody výšky stupnice 15 cm. 
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B.7 SO 03 Nad Elsnicovým náměstím 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.430-0.648 
Délka úseku  218 m 

Koryto v celém zájmovém úseku je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. 
Navržená revitalizační úprava koryta délky 218 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě 
přítomné za běžných průtoků, zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a 
estetickou hodnotu toku v zastavěném území a také zpřístupnit vodní tok lidem 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude odstraněna ve dně kamenná dlažba do betonu. 
Navrženo je nahrazení dlažby přírodním kamenem různé velikosti. Střídat se budou oblasti 
s prohlubněmi (tůně) a oblasti stabilizující koryto. Stabilizace podélného profilu bude zajištěna 
konstrukcí nízkého balvanitého prahu z kamenné rovnaniny, konstrukce bude migračně 
prostupná (nebude tvořit překážku). Balvany budou dostatečně odolné rychlostem 
návrhového průtoku (Q100). V navržené úpravě zpřírodněného dna se velké balvany z ¼ 
zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují.  

Pod historickým mostem pokračuje pravobřežní cesta směrem od Elsnicova náměstí. 
Z důvodu dodržení minimální podchodné výšky bude nutné zahloubení pod mostem – 
předpokládá se prověření založení mostu a dle výsledků bude možné navrhnout případně 
konkrétní technické řešení. Bezprostředně za mostem je navrženo kamenné schodiště, po 
kterém se vystoupí na úroveň náměstí. 

Všechny tři betonové stupně ve dně (S1 až S3) navrhujeme nahradit balvanitým skluzem ve 
sklonu 1:25, což zvýší jak estetickou hodnotu prostoru a zejména migrační prostupnost, 
zajistí vyšší biodiverzitu a přirozenější vodní prostředí. Hlavním principem návrhu je 
vybudování balvanitých skluzů v celé šíři koryta. Vlastní balvanitý skluz je tvořen kamenným 
záhozem tloušťky 0.7 m. Kamenný zához bude proštěrkován, povrch skluzu vyspádován 
směrem ke kynetě, tak aby při překročení kapacity kynety nedocházelo k rozlití vody do celé 
plochy balvanitého skluzu a její zbytečné ztrátě mezi jednotlivými balvany. Za malých průtoků 
bude migrační prostupnost zajišťovat dvoustupňová kyneta. Dolní část je přibližně 
trojúhelníkového průřezu. V horní části je kyneta rozšířena. Kyneta je hloubkově utěsněna 
cementovou maltou. Obdobně je utěsněn i vtokový práh skluzu, aby při málovodných 
obdobích nedocházelo ke ztrátám vody v celé konstrukci skluzu. Za vyšších vodních stavů 
bude balvanitý skluz migračně prostupný v celé šíři toku. Skluz je z obou stran zakončen tůní.  
V tomto úseku se navrhuje odstranění stupně S3 výšky 0.6 m. 
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Obr. 6: Příčný řez balvanitým skluzem 

Levý břeh: 

Upravovaný úsek  ř. km 0.430-0.648 
Délka úseku  218 m 

Levý břeh je tvořen před mostem M2 opěrnou nábřežní zdí délky cca 60 m, která nevykazuje 
poškození. Zeď se navrhuje ponechat ve stávajícím stavu. Dále proti proudu zeď postupně 
mění sklon líce, po cca 230 m je ukončena a břeh přechází do podoby protilehlého břehu a 
jsou na něm navrženy stejné úpravy jako na břehu pravostranném. 

Břeh bude opevněn šikmou kamennou rovnaninou se sklonem dle stávajícího stavu. 
Rovnanina je tvořena neopracovanými kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i 
podélném směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. 
Tloušťka balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační 
vrstva, která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně hladiny za Q100. Mezery mezi 
kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. 

Nad kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraví se stávající stav 
dřevin a případně se místy vysadí nové. 

Stávající zábradlí je možné nahradit např. zábradlím s kamennými nebo betonovými sloupky 
(obdobného charakteru jako je stávající starší zábradlí). 

Pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.430-0.648 
Délka úseku  218 m 

Úprava na pravém břehu před mostem v Zenklově ulici je navržena ve dvou variantách. 

V případě prvním je navržena výstavba vysedávací galerie v délce 15 m (obdobného 
charakteru jak je popsáno v kapitole B.9). Druhou variantou je výstavba vyšší opěrné zdi 
s kamenným obkladem. Takto se vytvoří oddělený prostor v dolní části, kde bude možné si 
sednout na kamennou lavici podél chodníku a druhý zatravněný prostor, širší než v případě 
vysedávací galerie, vznikne v horní části. 
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Chodník podél pravé strany koryta toku je veden v délce cca 20 m před mostem a je ukončen 
pobytovými schody s výškou stupnice 35 cm. 

 

Obr. 7: Příčný řez – varianta s vysedávací schodišťovou galerií (varianta 1) 
 

 
Obr. 8: Příčný řez – varianta s opěrnou zdí (varianta 2) 

Břehy se opevní šikmou kamennou rovnaninou se sklonem dle stávajícího stavu. Rovnanina 
je tvořena neopracovanými kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i podélném 
směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. Tloušťka 
balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační vrstva, 
která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně hladiny za Q100. Mezery mezi 
kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. 

Nad opevněním kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraven bude 
stávající stav dřevin a případně místy vysazeny nové. 

Bude-li to po posouzení finální podoby návrhu a jejím projednání možné, odstraní se zábradlí 
podél pravého břehu v celé délce, kromě krátkého úseku před mostem v Zenklově ulice na 
stávající opěrné zdi (cca 26 m mezi nově navrženým schodištěm u mostu a stávající 
schodištěm do prostoru u na pravém břehu).  



Palmovka 2030: Možnosti revitalizace toku Rokytky 

Studie proveditelnosti 
B. Návrhová část 
 
 

 
 
 Zakázka 3722/002 duben 2018 20 

 

B.8 SO 04 Kolem mostu M1 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.648-0.804 
Délka úseku  156 m 

Koryto v celém zájmovém úseku je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. 
Navržená revitalizační úprava koryta délky 156 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě 
přítomné za běžných průtoků, zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a 
estetickou hodnotu toku v zastavěném území a také zpřístupnit vodní tok lidem. 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude ve dně odstraněna kamenná dlažba do betonu. 
Navrženo je nahrazení dlažby přírodním kamenem různé velikosti. Střídat se budou oblasti 
s prohlubněmi (tůně) a oblasti stabilizující koryto. V navržené úpravě zpřírodněného dna se 
velké balvany z ¼ zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují. Stabilizace podélného 
profilu bude provedena konstrukcí z kamenné rovnaniny - kámen bude vyhovovat 
nevymílacím rychlostem. Koryto je takto členité a stabilní. Takováto úprava dna je navržena 
v celém úseku. 

Betonový stupeň ve dně S2 výšky 0.75 m (s vývarem) je navržen odstranit a nahradit 
balvanitým skluzem ve sklonu 1:25, což zvýší jak estetickou hodnotu prostoru, tak i migrační 
prostupnost. Skluz je z obou stran zakončen tůní, tvořen kamennou rovnaninou, v prostoru 
skluzu je vytvořena kyneta trojúhelníkového průřezu pro převádění nižších průtoků. 

Levý a pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.648-0.804 
Délka úseku  156 m 

Břehy se opevní šikmou kamennou rovnaninou se sklonem dle stávajícího stavu. Rovnanina 
je tvořena neopracovanými kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i podélném 
směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. Tloušťka 
balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační vrstva, 
která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně hladiny za Q100. Mezery mezi 
kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. Nad 
kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraven bude stávající stav 
dřevin a případně místy vysazeny nové. 

Cca 45 m za mostem jsou v pravém břehu úzké schody vedoucí do koryta. Navrženo je 
v tomto místě schodiště nové šířky 3 m sloužící k sestoupení do koryta a k posezení 
v blízkosti hladiny – s výškou schodnice 30 cm.  

V pravostranném inundačním území v prostoru mezi tímto schodištěm a mostem M1 je 
prostranství, na kterém je navržena údržba plochy, trávníku, výsadba dřevin, přiznání cesty. 
Možné je umístění laviček (viz Obr. 9). Variantním řešením by bylo zabrání části tohoto území 
ve prospěch vodního toku – například vytvoření tůně, rozšíření břehu a snížení jeho sklonu 
a přidání prvků pro posezení, atp. Většina prostoru je ve vlastnictví Hlavního města Prahy 
(parcela 2730/1), menší část je tvořena parcelou 2730/3, která je ve vlastnictví ČR – ve 
správě Sadů, lesů a zahradnictví Praha. 

Problematický je prostor před mostem v pravostranném inundačním území, který je značně 
neudržovaný (viz Obr. 10). Navržena je jeho úprava, údržba, případně zatravnění. Vzhledem 
k poloze – u navrženého balvanitého skluzu a v blízkosti dětského hřiště – lze konstatovat, 
že je jeho potenciál nevyužit. Možností je umístění lavičky, apod. Pozemek (parcelní číslo 
2710) je v rukou soukromého vlastníka a v případě realizace úpravy prostranství bude 
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potřeba počítat s odkoupením pozemku. Plocha pozemku je 196 m2, vlastníkem Helena 
Taneva. 

  
Obr. 9: Oblast za mostem M1 Obr. 10: Oblast u stupně ve dně S2 
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B.9 SO 05 Od hřiště po lávku L2 

Úpravu tohoto prostoru lze pojmout ve dvou základních variantách. První je úprava směrem 
k přírodnějšímu vzezření v rámci vedení trasy ve stávající podobě (osa toku se nezmění). 
Druhou variantou je využití pravostranného inundačního území, kde se nyní nachází 
cyklostezka a oplocený prostor. Cyklostezka a cesta pro pěší (též část hřiště) by byly 
přesunuty a koryto a pravý břeh by byl rozšířen. 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.804-0.993 
Délka úseku     189 m 

Koryto v celém zájmovém úseku je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. 
Navržená revitalizační úprava koryta délky 189 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě 
přítomné za běžných průtoků, zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a 
estetickou hodnotu toku v zastavěném území a také zpřístupnit vodní tok lidem. 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude odstraněna ve dně kamenná dlažba do betonu. 
Navrženo je nahrazení dlažby přírodním kamenem různé velikosti. Střídat se budou oblasti 
s prohlubněmi (tůně) a oblasti stabilizující koryto. V navržené úpravě zpřírodněného dna se 
velké balvany z ¼ zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují. Stabilizace podélného 
profilu bude provedena konstrukcí z kamenné rovnaniny - kámen bude vyhovovat 
nevymílacím rychlostem. Koryto je takto členité a stabilní. Takováto úprava dna je navržena 
v celém úseku. 

V místě vstupu na hřiště je navržen přechod před vodní tok se schodišti na obou březích. 
Nášlapné kameny mají rozměry 0.6 x 0.6 x 0.6 m, vzdálenost mezi jednotlivými kameny (jejich 
nášlapnými částmi) mají být mezi 0.3 až 0.5 m. Možností je umístění přechodu také v prostoru 
navržené vysedávací galerie na pravém břehu. 

V případě varianty zásahu do pravostranného inundačního území (varianta 2) se prostor pro 
koryto rozšíří a v rámci možného prostoru je navrženo koryto s prvky meandrování.  

 

 
Obr. 11: Přechod přes vodní tok 
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Levý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.804-0.993 
Délka úseku     189 m 

Břeh bude opevněn šikmou kamennou rovnaninou se sklonem dle stávajícího stavu. 
Rovnanina je tvořena neopracovanými kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i 
podélném směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. 
Tloušťka balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační 
vrstva, která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně hladiny za Q100. Mezery mezi 
kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. 

Nad kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraven bude stávající 
stav dřevin a případně budou místy vysazeny nové. 

V levostranném území je kolem toku navrženo zábradlí. Zábradlí by mohlo být obdobného 
charakteru jako je stávající – nižší s kamennými sloupky nebo podobného typu.  

Pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.804-0.993 
Délka úseku     189 m 

Tento prostor se předpokládá jako místo pro setkávání lidí.  

Zatravněné prostranství v pravostranném inundačním území (viz Obr. 12) se navrhuje více 
zpřístupnit, výsadba dřevin, keřů. Dále je možné umístění stolů, laviček – spíše k setkávání 
menších skupinek nebo posezení o samotě. 

Ve variantě 1 se na pravostranném břehu proti tomuto otevřenému prostranství navrhuje 
umístění vysedávací galerie 2 x 15 m a mezi nimi schodiště k vodnímu toku šířky 1.5 m 
s výškou stupnice 20 cm. Možné je doplnění tohoto uzpůsobení o další přechod přes vodní 
tok přes nášlapné kameny a umístění druhého schodiště na levém břehu. Naproti schodům 
se vytvoří v oplocení dvířka, aby bylo možné projít k toku. 

 
Obr. 12: Zelené prostranství v pravostranném inundačním území 
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Břeh bude opevněn šikmou kamennou rovnaninou se sklonem dle stávajícího stavu. 
Rovnanina je tvořena neopracovanými kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i 
podélném směru. Lícní plocha se dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. 
Tloušťka balvanů bude 0.4 m (u vrchu 0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační 
vrstva, která zajistí odvodnění. Opevnění je navrženo do úrovně hladiny za Q100. Mezery mezi 
kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. 

Nad opevněním kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraven bude 
stávající stav dřevin a případně místy vysazeny nové. 

 
Obr. 13: Vysedávací galerie navazující na volný prostor v PIÚ 

Varianta 2 – s rozšířením prostoru toku do pravostranného IÚ (mezi lávkami L2 a L3) 
poskytuje větší variabilitu sklonu břehů. Břehy s nižším sklonem budou zatravněny, prostor 
osázen stromy a vytvoří se plocha pro volnočasové aktivity obyvatel. V rozšířeném prostoru 
pravého břehu lze vést cestu z kamene do betonu (šířky 1.5 m) nebo zůstane zatravněn. 
Cyklostezka a stezka pro pěší je přemístěna za stávající oplocený prostor hřiště. Podél 
cyklostezky bude veden plot, aby byl prostor bezpečně oddělen. Přemístěním cyklostezky a 
oplocením hřiště a zelené plochy se omezí možné kolizní situace s cyklisty. 

 

Obr. 14: Rozšíření vodního toku do PIÚ 
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B.10 SO 06 Nad lávkou L2 

Úprava úseku mezi lávkou L1 a vyústěním toku z propustku pod Čuprovou ulicí je navržen 
ve dvou variantách. První je ponechání osy koryta ve stávajícím vedení. V druhé variantě je 
vodní tok a pravý břehu rozšířen do prostoru pravostranného inundačního území. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o pozemek v soukromém vlastnictví, byl by nutný odkup. 

Koryto 

Upravovaný úsek  ř. km 0.993-1.344 
Délka úseku     351 m 

Úsek by měl být spíše klidným místem pro rozvoj přírody, alespoň částečný, co to možnosti 
zástavby dovolí. Dno koryta by mělo být upraveno do přírodě bližší podoby. 

Koryto v celém zájmovém úseku je dostatečně kapacitní – s rezervou pojme průtok Q100. 
Navržená revitalizační úprava koryta délky 351 m si klade za cíl zvýšit množství vody v korytě 
přítomné za běžných průtoků, zvýšit morfologickou členitost, a s tím spojenou ekologickou a 
estetickou hodnotu toku v zastavěném území a také zpřístupnit vodní tok lidem. 

V rámci revitalizační úpravy koryta bude ve dně odstraněna kamenná dlažba do betonu. 
Navrženo je nahrazení dlažby přírodním kamenem různé velikosti. Střídat se budou oblasti 
s prohlubněmi (tůně) a oblasti stabilizující koryto. V navržené úpravě zpřírodněného dna se 
velké balvany z ¼ zasadí do betonu, tímto se balvany uměle fixují. Stabilizace podélného 
profilu bude provedena konstrukcí z kamenné rovnaniny - kámen bude vyhovovat 
nevymílacím rychlostem. Koryto je takto členité a stabilní. Takováto úprava dna je navržena 
v celém úseku. 

Betonový stupeň S1 výšky 0.7 m (s vývarem) před lávkou L2 je navržen odstranit a měl by 
být nahrazen balvanitým skluzem obdobné konstrukce, jak je již popsané předchozí části. 

V úseku mezi lávkou L1 a vyústěním z propustku je variantním řešením využití prostoru PIÚ 
k rozšíření koryta toku, rozvlnění osy a tím zvýšit jak ekologickou, tak estetickou hodnotu 
prostoru. 

Levý a pravý břeh 

Upravovaný úsek  ř. km 0.993-1.344 
Délka úseku     351 m 

Břeh bude opevněn šikmou kamennou rovnaninou do výšky odpovídající úrovni hladiny za 
stoletého průtoku, se sklonem dle stávajícího stavu. Rovnanina je tvořena neopracovanými 
kameny kladenými nasucho s vazbou v příčném i podélném směru. Lícní plocha se 
dlažbovitě urovná a dutiny vyklínují menšími kameny. Tloušťka balvanů bude 0.4 m (u vrchu 
0.3 m), podklad rovnaniny bude 100 mm silná filtrační vrstva, která zajistí odvodnění. Mezery 
mezi kamennou rovnaninou výše na svazích budou zasypány a odrnovány a postupem času 
opevnění bude z části překryto trávou. Pata svahu bude opevněna kamenným záhozem. 

Nad kamennou rovnaninou bude svah opevněn travním porostem. Upraven bude stávající 
stav dřevin a případně místy vysazeny nové. 

V úseku od vyústění zpod silnice až po lávku L1 se je navrženo nižší zábradlí s kamennými 
sloupky nebo podobného typu. 

Upraveny by měly být přilehlé oblasti v pravostranném i levostranném inundačním území, 
prostor kolem pilířů železničního mostu na levém i pravém břehu. V jejich okolí je žádoucí 
úklid a oprava. Problematický je zejména prostor u levého břehu (viz Obr. 15), kde je množství 
bahna a odpadu. Prostor by měl být vyčištěn, zatravněn a opravena cesta, aby byl možný 
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průchod do Pivovarnické ulice. Pilíř vedle cyklostezky na pravém břehu (viz Obr. 16) by bylo 
možné po opravě a odstranění zábradlí využít např. jako fishing point. 

  
Obr. 15: Problematický prostor na LIÚ Obr. 16: Pilíř železničního mostu na pravém 

břehu 

Zatravněny by měly být také prostory v pravostranném inundačním území – podél břehu před 
lávkou L1 (viz Obr. 17), přiznat kolem toku cestu. Variantně lze prostor využít k oddělení 
silnice od toku např. keřovým pásmem. Zatravnění je žádoucí také mezi pilíři železničního 
mostu (viz Obr. 18). Možná je výsadba keřového a stromového pásma podél silnice, čímž by 
bylo možné snížit hlučnost a oddělit je, případně použít jiný způsob oddělení a odhlučnění 
(např. protihlukovou stěnou). 

  

Obr. 17: Cesta kolem toku (PIÚ) Obr. 18: Prostor pod mostem (PIÚ) 

V úseku mezi lávkou L1 a vyústěním z propustku je variantním řešením využití prostoru PIÚ 
k rozšíření pravého břehu, zmírnění jeho sklonu. 

  



Palmovka 2030: Možnosti revitalizace toku Rokytky 

Studie proveditelnosti 
B. Návrhová část 
 
 

 
 
 Zakázka 3722/002 duben 2018 27 

 

B.11 Výpočet úrovně hladin pro stávající stav  

V rámci studie byl pro návrh sestaven 1D matematický model stávajícího stavu pro zjištění 
základních údajů (jako např. úrovně hladin a rychlosti). Vzhledem k tomu, že se jedná pouze 
o stávající stav, sloužily výsledky jen pro základní orientaci při návrhu. 

 
Obr. 19: Podélný profil s vypočtenými úrovněmi hladin 

Z modelu vyplynulo, že maximální rychlosti se pohybují za stoletého průtoku kolem 2.5 až 3.5 
m/s a hloubky zhruba 1.8 až 2.5 m. 
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B.12 Analýza možných střetů 

Podrobně je otázka analýzy možných střetů rozebrána v analytické části studie.  

B 12.1 Stavební uzávěry 

 

Obr. 20: 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 

B 12.2 Kulturní památky a archeologické nálezy, památkově chráněné 
území 

V lokalitě dotčené potenciální výstavbou se nachází památkově chráněný most 
s následujícími identifikačními údaji, které byly převzaty 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 
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Tab. 2: Seznam památkově chráněných parcel v okolí toku 

4005/8 3996/2 2772/2 2990 2600/1 2675/6 3869/3 2734 3969/2 

3994/4 3959/5 2772/3 3872/1 2600/1 2675/2 2710 2738/9 3969/1 

3995/5 3959/9 2772/1 2983/2 2600/1 2690/3 3868/2 2738/8 3969/3 

3995/3 3959/9 3872/1 2991/1 2600/1 2690/4 2730/2 2738/1 3970/5 

3995/1 3701/1 3870 4026/2 3860/2 2689/4 2730/1 2738/6  3994/3 

3995/4 3958 2786 4026/4 2601/2 2689/6 3868/4 2746   

3997/18 3700/1 3871 2677/1 2673 2689/5 2731 2738/2   

3997/2 3963/1 2800 2600/1 2674/1 3869/1 2734 2738/5   

3997/20 3879/5 3873/1 2600/1 2674/3 2709 2734 2744   

3959/8 3879/3 3873/2 2600/1 2675/1 2709 2734 2745   

3959/10 3878/1 3874 2600/1 2675/7 3869/3 2734 3723/1   
 
V dotčené lokalitě je většina pozemků památkové chráněná, včetně samotného koryta 
vodního toku. 

B 12.3 Sítě technické infrastruktury 

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

Tab. 3: 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. 

ČD - Telematika a.s. 

Devátá energetická, s.r.o. 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ 
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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 

B 12.4 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 

B 12.5 Ochrana přírody 

Velkoplošná chráněná území (VCHÚ) 

Do řešeného území nezasahují žádná velkoplošná chráněná území. 

Maloplošná chráněná území 

Do řešeného území nezasahují žádná maloplošná chráněná území. 

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. 

Natura 2000 

V rámci řešené oblasti se nenachází. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Nadregionální a regionální ÚSES 

Do území nezasahují žádné prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. 

Lokální 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 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
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Biokoridory  

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

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. 
 

B 12.6 Vodní hospodářství 

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. 21. Uzavřením 
protipovodňových vrat na konci řešeného úseku je Dolní Libeň ochráněna proti zaplavení 
z Vltavy.  

 

Obr. 21: Záplavová území - Vltava 

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. 22. Jak je z obrázku patrné, koryto toku 
je velmi kapacitní (záplava je zobrazena červeně). 
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Obr. 22: Záplavové území Rokytka za Q100, aktivní zóna 

B 12.7 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. 

B 12.8 Stanice Českého hydrometeorologického ústavu 

Na pravém břehu Rokytky se 24 m pod mostem M3 se nalézá limnigrafická stanice. Změny 
dna i další úpravy by mohly být ve střetu se zájmy vlastníka stanice. 

 

Údaje ke stanici: 

Tok: Rokytka 

Název stanice: Praha – Libeň 

Povodí III. řádu: 1-12-01 Vltava od 
Berounky po Rokytku 

Obec s rozšířenou působností: Hlavní 
město Praha 

Obr. 23: Stanice ČHMÚ  
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B.13 Efekty opatření (primární, sekundární) 

V současné době lze z pohledu zachovalosti hydromorfologické složky Rokytku v km 0.000 
až km 1.344 vyhodnotit jako poškozenou až zničenou – systematickou úpravou koryta, 
zkapacitněním a narovnáním toku. Podrobnější popis analýzy viz kapitola 9 v analytické části 
studie. 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. 

 

Tab. 4: 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 

 
Základními kritérii při hodnocení jsou ukazatele jako: 

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 
 

Současný stav hydromorfologické složky v řešených úsecích lze klasifikovat převážně ve 
stupni D-E, tj. poškozený až zničený. Návrhový stav koryta i nivy vodního toku byl též 
podroben analýze geomorfologického stavu. Návrhový stav hydromorfologické složky toku 
řešeného úseku lze klasifikovat ve stupni C, tj. střední stav, blížící se k hranici stupně B, tj. 
dobrému stavu.  

Návrhový stav hydromorfologické složky inundačního území řešeného úseku lze klasifikovat 
ve stupni D, tj. poškozený stav, přičemž ve stávajícím stavu byl ohodnocen stupněm E, tj. 
zničený stav. 
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Vzhledem k možnostem zástavby městského prostředí není reálné dosáhnout zcela 
přírodního stavu koryta ani inundačního území. Navrhované úpravy přinesou určité 
zlepšení stavu pravostranného inundačního území, nicméně v případě levostranného nejsou 
zásahy do prostoru mimo koryto možné. Největšího zlepšení je dosaženo změnou dna toku 
a také jeho zprůchodněním (nahrazení betonových stupňů ve dně balvanitými skluzy). 

 

Návrh byl veden ve směru zpřírodnění vodního toku a maximálního možného nárůstu 
zelených ploch. Navržené vegetační úpravy mají příznivý vliv na snižování teploty v okolí 
vodního toku v letním období díky evapotranspiraci, která spotřebovává velké množství tepla. 
Měřeními prováděnými v České republice bylo zjištěno, že v parcích je vzdušná vlhkost ve 
dne o 5 – 10 % vyšší než uvnitř města. Vegetace má také schopnost snižovat a tlumit výkyvy 
teploty. Ve větších porostech bývá v létě teplota v průměru až o 3,5 C nižší než na volném 
prostranství. V noci naopak zabraňuje vegetace rychlému vyzařování a ztrátám tepla. V zimě 
brání stromy vysázené v blízkosti budov jejich vysokým tepelným ztrátám, neboť zmírňují 
proudění studeného vzduchu. Vegetace je schopna snížit tepelné ztráty o 20 až 50 %. V létě 
naopak vegetace ochlazuje své okolí lépe a efektivněji než veškerá klimatizační zařízení. 
Kromě pozitivního vlivu na mikroklima má zeleň ve městě také pozitivní vliv na zdraví 
a psychickou pohodu obyvatel, tedy význam rekreační, estetický, kulturní ale i hospodářský. 

Vodní plochy v urbanizovaném území mají pozitivní vliv na mikroklima svého okolí 
s chladícím efektem při vypařování, který je efektivní metodou pasivního ochlazování 
v městské zástavbě. Vodní plochy snižují teplotu v zástavbě, snižuje teplotu v zástavbě 
kolem 2-6 °C. Přítomnost vodního tělesa a zeleně v zástavbě může efektivně zmírňovat 
městské tepelné ostrovy.  

Strategie adaptace na klimatické změny ve městech by měla zahrnovat nárůst zelených a 
vodních ploch. V neposlední řadě mají úpravy pozitivní sociální efekt. Dle výzkumů bylo 
dokázáno, že zeleň a vodní plochy mají příznivý vliv na snižování stresu.  

 
Po staletí je společnost spjata s řekami, jsou její nedělitelnou součástí. Během času 
urbanizační proces degradoval řeky, moderní společnost se stala méně spjatou s místním 
prostředím a také vnímání řeky se změnilo. Zdravé prostředí napomáhá zkvalitnit život. 
Revitalizace vodních toků poskytuje kvalitní prostředí a přibližuje lidi blíže přírodě. 
Revitalizace poskytuje také více zeleně a tím místo pro snížení stresu a napětí, které se často 
pojí se životem v městském prostředí – vysoká hustota lidí, méně kvalitní vzduch a 
nedostatek zeleně. 

Revitalizace vodního toku může přinést velký rozsah sociálních přínosů: 
- Fyzickou pohodu: zlepšení prostředí zvyšuje užívání oblasti a také délku pobytu 

v prostředí a tím podporuje pravidelný pohyb. 
- Mentální pohodu: prostředí má vliv na mentální zdraví. Kontakt s přírodou redukuje 

stres a také vše souvisí s pohybovými aktivitami. 
- Rekreace 
- Sociální soudržnost: např. zvýšením smyslu pro sounáležitost 
- Estetickou funkci: obnovení krajiny, jejich prvků, výhody spojené s větším a 

rozmanitějším zastoupením fauny a flory, vytváření hezčího okolí  
- Vzdělávací funkci: učení se o přírodě kolem 
- Kulturní funkci: řeky vždy byli součástí kultury, lidských sídel umístěných blízko vodních 

toků. Znovuobnovení našich kulturních pojítek. 
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B.14 Odhad investičních nákladů 

Odhad investičních nákladů je pouze rámcový. Je zpracován ve dvou základních variantách 
(rámcové zachování půdorysu koryta vs. rozšíření toku v nezastavěných částech). Neexistují 
relevantní podklady o stavebně technickém stavu konstrukcí, které mohou znamenat 
významně vyšší objem stavebních prací. Není jasná konkrétní představa o řešení mobiliáře 
nebo parkových úprav, souvisejících staveb.  

S ohledem na možné odkrytí Elsnicova náměstí v blízké době, je odhad nákladů zpracován 
v dalších subvariantách – tj. Elsnicovo náměstí již bude odkryto nebo nikoliv. 
 

Varianta 1: Rámcové zachování půdorysu koryta 

Hlava I – Projektové a průzkumné práce 

(Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro zatřídění byla zvolena 

kategorie Inženýrské a vodohospodářské stavby, pásmo složitosti 3+1 (rekonstrukce). 

základ ceny - Hlava II - Vlastní stavební práce 80 272 700 

Vstupní podklady, průzkumy 306 000 

DUR - projektová činnost 1 224 000 

DUR - inženýrská činnost 408 000 

DSP - projektová činnost 2 652 000 

DSP - inženýrská činnost 408 000 

Hlava I celkem 4 998 000 

 

Hlava II – Vlastní stavební práce 

(Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů a objemů 

konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných v převážné většině 

agregovanými cenami stavebních prací (ÚRS Praha) pro daný typ konstrukce, dále byly 

využity jednotkové ceny uvedené v dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení 

projektů v OPŽP.) 

 

Objekt / konstrukce 
měrná 

jednotka 
výměra 

jednotková 
cena (Kč) 

celková cena 
(Kč) 

bourání dlažeb, nakládání, odvoz, skládkovné m3 4000.0 3 200 12 800 000 

odkopávky, odvoz zemin, skládkovné m3 10240.0 900 9 216 000 

Elsnicovo náměstí - bourání konstukcí z betonu, 
železobetonu, skládkovné 

m3 2112.0 6 000 12 672 000 

rybí přechod - zprůchodnění stupňů m2 292.0 30 000 8 760 000 

kamenné prahy a fixované balvany ve dně m3 560.0 5 500 3 080 000 

kamenná rovnanina m3 4020.0 2 500 10 050 000 

ostatní úpravy dna m2 8000.0 600 4 800 000 

opěrné zdi vč. odstranění stávajících konstrukcí m3 650.0 14 500 9 425 000 

chodníky podél toku m2 929.9 3 000 2 789 700 

kamenná schodiště a schodištové galerie m2 200.0 5 900 1 180 000 

vegetační úpravy, parkové úpravy, mobiliář kplt     3 500 000 

přeložky sítí kplt     2 000 000 

Celkem při započtení odkrytí Elsnicova náměstí 80 272 700 
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Celkem bez ceny za odkrytí Elsnicova náměstí 
(v době realizace již bude odkryto 

67 600 700 

 

Hlava III – Náklady obdobné VRN 

(V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení staveniště obdobné dřívějšímu globálnímu a 

mimoglobálnímu zařízení staveniště.). Uvažováno jako 4% z Hlavy II. 

 

Hlava IV – Ostatní a nepředvídatelné náklady 

(Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření skutečného 

provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby, vyvolané investice a další 

nepředvídatelné náklady) 

10% z hlavy II  

 

Celkové náklady 
 

Varianta 1 - celkové náklady 

Hlava I celkem 4 998 000 

Hlava II 80 272 700 

Hlava III 3 210 908 

Hlava IV 8 027 270 

Varianta 1 - celkové náklady 96 508 878 

 

Varianta 2: Rozšíření toku v nezastavěných částech 

Hlava I – Projektové a průzkumné práce 

(Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro zatřídění byla zvolena 

kategorie Inženýrské a vodohospodářské stavby, pásmo složitosti 3+1 (rekonstrukce). 

základ ceny - Hlava II - Vlastní stavební práce 104 176 700 

Vstupní podklady, průzkumy 384 000 

DUR - projektová činnost 1 536 000 

DUR - inženýrská činnost 512 000 

DSP - projektová činnost 3 328 000 

DSP - inženýrská činnost 512 000 

Hlava I celkem 6 272 000 

 

Hlava II – Vlastní stavební práce 

(Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů a objemů 
konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných v převážné většině 
agregovanými cenami stavebních prací (ÚRS Praha) pro daný typ konstrukce, dále byly 
využity jednotkové ceny uvedené v dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení 
projektů v OPŽP.) 

Objekt / konstrukce 
měrná 

jednotka 
výměra 

jednotková 
cena (Kč) 

celková cena 
(Kč) 

bourání dlažeb, nakládání, odvoz, skládkovné m3 4500.0 3 200 14 400 000 

odkopávky, odvoz zemin, skládkovné m3 19440.0 900 17 496 000 
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Elsnicovo náměstí - bourání konstukcí z betonu, 
železobetonu, skládkovné 

m3 2112.0 6 000 12 672 000 

rybí přechod - zprůchodnění stupňů m2 292.0 30 000 8 760 000 

kamenné prahy a fixované balvany ve dně m3 790.0 5 500 4 345 000 

kamenná rovnanina m3 4850.0 2 500 12 125 000 

ostatní úpravy dna m2 9200.0 600 5 520 000 

opěrné zdi vč. odstranění stávajících konstrukcí m3 950.0 14 500 13 775 000 

chodníky podél toku m2 929.9 3 000 2 789 700 

kamenná schodiště a schodištové galerie m2 260.0 5 900 1 534 000 

vegetační úpravy, parkové úpravy, mobiliář kplt     6 500 000 

přeložky sítí kplt     3 000 000 

přeložka cyklostezky m2 630.0 2 000 1 260 000 

  

Celkem při započtení odkrytí Elsnicova náměstí 104 176 700 
 

Celkem bez ceny za odkrytí Elsnicova náměstí 
(v době realizace již bude odkryto 

91 504 700 

 
Hlava III – Náklady obdobné VRN 

(V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení staveniště obdobné dřívějšímu globálnímu a 

mimoglobálnímu zařízení staveniště.) Uvažováno jako 4% z Hlavy II. 

 

Hlava IV – Ostatní a nepředvídatelné náklady 

(Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření skutečného 

provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby, vyvolané investice a další 

nepředvídatelné náklady) 

10% z hlavy II  

 

Celkové náklady 
 

Varianta 2 - celkové náklady 

Hlava I celkem 6 272 000 

Hlava II 104 176 700 

Hlava III 4 167 068 

Hlava IV 10 417 670 

Varianta 2 - celkové náklady 125 033 438 
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B.15 Časové hledisko 

Vzhledem ke složitosti území a nedostatečným podkladům ke zhodnocení stávajícího stavu 
a velkému množství faktorů, které ovlivňují přípravu staveb, je předkládaný harmonogram 
pouze orientační 
 

 
  

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

Stavební (vodoprávní) řízení 

Dokumentace pro provádění stavby

Soutěž na výběr zhotovitele

Realiazce

Vstupní podklady, průzkumy

DUR - projektová činnost

DUR - inženýrská činnost

DSP - projektová činnost

DSP - inženýrská činnost

Počet měsíců od zahájení 

projekčních a průzkumných prací

Územní řízení
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B.16 Podmínky realizace opatření 

Časový vývoj je dán vývojem projektu – nyní je projekt revitalizace Rokytky ve fázi studie, 
možných řešení.  

V dalších krocích bude následovat definování rozsahu projektu popř. dílčích fází 
objednatelem, následuje projektová příprava a zajištění nezbytných podkladů. Nutnými kroky 
jsou např. zaměření, hydrologický, inženýrsko-geologický průzkum, nutný bude stavebně 
technický průzkum zdí, řešit se budou přeložky sítí. 

Z hlediska projednání se jedná o rozsáhlou stavbu, v hustě zastavěném území. Je nutno 
skloubit požadavky orgánů ochrany životního prostředí, dopravy, památkové péče, získat 
územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu.  

Je třeba získat práva k pozemkům, tzn. vykoupit pozemky od soukromých vlastníků, aby bylo 
možné stavbu řešit v určeném rozsahu, v případě neúspěchu upravit rozsah záměru. 

Od podkladů a fáze územního řízení po prováděcí dokumentaci stavby a samotnou realizaci 
se dá dospět v podmínkách Prahy při hladkém průběhu za 3-4 roky.  

Druhou rovinou je politické rozhodnutí a zajištění financování rozsáhlé stavby. 
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B.17 Připomínky ke studii 

B 17. 1 Veřejné projednání 

SO 01: POD ELSNICOVÝM NÁMĚSTÍM 
o Upozornění na odpadky. 

SO 02: ELSNICOVO NÁMĚSTÍ 

Otázka možnosti podcházení mostů z Elsnicova náměstí kolem koryta toku: 

o Pro dodržení dostatečné podchozí výšky by bylo nutné lokální snížení nivelety dna 

vodního toku. 

o Z tohoto důvodu bude nutné provést průzkum obou mostů, posoudit jejich stav a 

navrhnout další kroky. 

o Veškeré navrhované úpravy je třeba vyhodnotit (změnu hladin) pomocí 

matematického modelu. 

Otázka: Úpravy na Elsnicově náměstí (jeho odkrytí) proběhnou dříve než případná realizace 
navržených opatření: 

o Návrhy na Elsnicově náměstí ve studii proveditelnosti revitalizace toku Rokytky 

navazují na studii zadanou starostou MČ Praha 8. 

o Základní úpravy, které by byly provedeny na náměstí, by s navrženými opatřeními 

nebyly v rozporu, ale pouze by byly později doplněny o revitalizační a 

vodohospodářský pohled (koryto by prozatím bylo ponecháno ve stávajícím stavu). 

Otázka uzavření silnice u Libeňského zámečku:  

o Řeší se možnosti a způsoby, jak zmírnit ruch na náměstí. 

o S příslušnými orgány MČ Praha 8 projednává možnost v budoucnu uzavření 

komunikace pod zámečkem a vytvořit odpočinkovou zónu, která by přirozeně 

navázala na cyklostezku. 

SO 04: KOLEM MOSTU M1 

o Upozornění na nevhodné postavení kontejnerů, které mohou zanášet Rokytku 

odpadky.  

SO 05: OD HŘIŠTĚ PO LÁVKU L2 

Připomínka k ponechání oplocení kolem zeleného prostoru u dětského hřiště: 

o Na základě připomínky byl ve studii upraven návrh.  

o Oplocení by bylo ponecháno nejen kolem dětského hřiště, ale také kolem zelené 

plochy v pravostranném inundačním území a tímto by byl více oddělen prostor od 

cyklostezky. 

Připomínka k ponechání vzrostlých stromů: 

o Plánuje se jejich zachování. 

SO 06: NAD LÁVKOU L2 

Stížnosti na hromadění dešťové vody i z kanalizace, místo se stává neprůchodným a 
z důvodu stojaté vody je zapáchající. 
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o Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8 zadal zpracování projektové dokumentace 

k úpravě tohoto území.  

VŠEOBECNÉ PRO CELÝ ÚSEK 

Otázka čištění vodního toku – kdo bude vodní tok čistit: 

o Vlastníkem toku je Hlavní město Praha, správcem toku současným i budoucím je 

městem zřizovaná instituce Lesy hlavního města Prahy. Správce toku provádí 

údržbu koryta a úklid odpadků, které se v korytě hromadí. Správce toku se 

zúčastnil předběžného jednání se zpracovateli a je si vědom specifické a 

náročnější údržby navrhovaných úprav toku oproti současnému stavu. 

Otázka zábradlí kolem vodního toku: 

o Je to otázka vnímání vodního toku na straně jedné a otázka bezpečnosti na straně 

druhé.  

o Jsou zde požadavky policie na bezpečnost. 

o Nutné komplexnější posouzení na základě konečného návrhu, společně 

s požadavky policie a všeobecnými přepisy, s ohledem na bezpečnost a odtokové 

poměry za povodně. 

Otázka: Nezhoršení odtokových poměrů: 

o Navržená úprava bez zásahu do břehů musí být navržena tak, aby vyšší 

hydraulická drsnost koryta byla kompenzována zvětšením průtočného profilu a 

nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů (úrovně hladiny povodní). 

o Varianty úprav se zásahem do břehů v pravostranném inundačním území mají 

pozitivní vliv na odtokové poměry, ale zásadní vliv s ohledem na velikost povodí 

a objem povodňové vlny mít nemohou. 

o Nutný bude v dalších krocích projektu posudek vlivu na odtokové poměry – 

výpočet pomocí matematického modelu, aby byl zhodnocen stav. 

Otázka ke stabilitě upraveného dna: 

o V navržené úpravě zpřírodněného dna se velké balvany z ¼ zasadí do betonu, 

tímto se balvany uměle fixují. Koryto je takto členité a stabilní. 

Otázka časového hlediska projektu: 

o Časový vývoj je dán vývojem projektu – nyní je projekt revitalizace Rokytky ve fázi 

studie, tj. možných řešení.  

o V dalších krocích bude následovat definování rozsahu projektu, popř. dílčích fází 

objednatelem, následuje projektová příprava a zajištění nezbytných podkladů. 

Nutnými kroky jsou např. zaměření, hydrologický, inženýrsko-geologický 

průzkum, nutný bude stavebně technický průzkum zdí, řešit se budou přeložky 

sítí. 

o Z hlediska projednání se jedná o rozsáhlou stavbu, v hustě zastavěném území. 

Je nutno skloubit požadavky orgánů ochrany životního prostředí, dopravy, 

památkové péče a dále získat územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu.  

o Je třeba získat práva k pozemkům, tzn. vykoupit pozemky od soukromých 

vlastníků, aby bylo možné stavbu řešit v určeném rozsahu, v případě neúspěchu 

upravit rozsah záměru. 
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o Od podkladů a fáze územního řízení po prováděcí dokumentaci stavby a 

samotnou realizaci se dá dospět v podmínkách Prahy při hladkém průběhu za 3-

4 roky.  

o Druhou rovinou je politické rozhodnutí a zajištění financování rozsáhlé stavby.  

Otázka: proč nebylo řešení zadáno architektům.  

o Studie navazuje na urbanistické řešení Palmovka 2030, nicméně studie přidává 

revitalizační a vodohospodářský pohled na řešení.  

o Důležitou součástí je otázka povodní. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových 

poměrů. Byly variantě navrženy i úpravy, které mají za následek zlepšení průběhu 

povodňových událostí v zájmovém úseku. 

B 17. 2 Připomínky z webu 

SO 03: NAD ELSNICOVÝM NÁMĚSTÍM 

Podnět: „Hodilo by se osvětlení a nový povrch na celém úseku cyklostezky mezi Rokytkou a 
plotem ZŠ Bohumila Hrabala: https://mapy.cz/s/2vHeX“.  

o Osvětlení v celém úseku kolem Rokytky bylo v dotazníkové anketě celkově shledáno 
lidmi jako nedostatečné a je důležitým aspektem celé revitalizace. Zmíněný úsek 
kolem základní školy je obzvláště nutné zajisti dostatečným osvětlením. 

SO 04: KOLEM MOSTU M1 

Podnět: připomínka ke kontejnerům – umístění zástěn, aby nelétaly odpadky. 

o Hromadění odpadků ve vodním toku je v oblasti velkým problémem – zdrojem 

jsou mimo jiné nezajištěné kontejnery v bezprostředním okolí Rokytky. 

o V rámci studie je navrženo přemístění kontejnerů nacházejících se před mostem 

M1 dále od vodního toku, tak aby nedocházelo k zanášení toku z tohoto zdroje. 

o Městská část Prahy 8 plánuje umístění kontejnerů pod zem. 

Podnět: „Co revitalizovat plácek naproti Úřadu práce? Je tam několik povrchů (nový asfalt, 
starý děravý + kostky), dále uprostřed měl být ostrůvek s trávníčkem, ale tam parkují auta - 
co tam nasadit květiny? či nějaké kameny, aby auta nepřejížděly?“: 

o V prostoru pravostranného inundačního území kolem mostu mezi ulicemi Na 

Rokytce a Stejskalovy ulice je prostranství s velkým potenciálem, kde je navržena 

údržba, výsadba dřevin. Možností je umístění laviček. Variantním řešením by bylo 

zabrání části tohoto území ve prospěch vodního toku – například vytvoření tůně, 

rozšíření břehu a snížení jeho sklonu a přidání prvků pro posezení, atp.  

o Možné by bylo taktéž zakomponování prostoru dále od toku do celkové úpravy 

zmíněného prostoru, jak je uvedeno v podnětu. 

o Z hlediska vlastnického - parcely bezprostředně vedle úřadu práce jsou v rukou 

soukromých vlastníků (parcely 2725/1 a 2725/2 – tuzemské právnické osoby – 

AMADA Praha, s.r.o.), zbylý prostor je ve vlastnictví Hlavního Města Prahy (vč. 

jím ovládaných subjektů, bez MČ), kromě již výše řešené parcely číslo 2710 (která 

je v rukou tuzemské fyzické osoby) a parcely číslo 2730/3, jenž je ve vlastnictví 

ČR (vč. státem ovládaných subjektů). 

SO 05: OD HŘIŠTĚ PO LÁVKU L2 

Podnět: otázka znečišťování prostoru psy – navržení prostoru bez přístupu psů: 

https://mapy.cz/s/2vHeX
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o V oblasti pravostranného inundačního území v prostoru mezi lávkou L2 a 
dětského hřiště je prostor vhodný k těmto účelům. Zatravněné prostranství 
v pravostranném inundačním území (viz Obr. 12) se navrhuje více zpřístupnit, 
vysadit dřeviny, keře. Dále je možné umístění stolů, laviček. 

o Na pravostranném břehu toku se proti tomuto zelenému prostranství navrhuje 
umístění vysedávací galerie, případně s přechodem přes vodní tok přes nášlapné 
kameny ve dně toku. Naproti schodům se vytvoří v oplocení dvířka, aby bylo 
možné projít k toku. Prostor je vhodné ponechat oplocený i z důvodu bezpečnosti 
v souvislosti s frekventovanou cyklostezkou vedoucí kolem. V případě druhé 
varianty bude vodní tok rozšířen do pravostranného IÚ (mezi lávkami L2 a L3), 
břehy s nižším sklonem budou zatravněny, prostor bude osázen stromy a vytvoří 
se takto zelená plocha. Cyklostezka a stezka pro pěší je přemístěna za stávající 
oplocený prostor hřiště, čímž se omezí případné kolizní situace s cyklisty. Podél 
cyklostezky bude veden plot, aby byl prostor bezpečně oddělen, a zároveň bude 
případně možné zakázat přístup psům, bude-li o takovéto opatření zájem. 

SO 06: NAD LÁVKOU L2 

Podnět (vztahuje se k obr. 17 na straně 26 této zprávy): „Místním není jasné, k čemu tato 
cesta slouží, pokud bude zachována, tak by měla být označena značkou s pravidly vjezdu 
(vozidla údržby apod.), případně by tam mohla být závora. Návrh řešení: Ideálně cestu zrušit, 
zaslepit živým plotem, který tuto část oddělí od silnice.“ 

o V tomto prostoru je ve variantě druhé navrhováno jeho využití pro rozšíření koryta 
a rozvlnění trasy vodního toku. 

o Cesta je slepá a je využívána spíše k procházce kolem pravostranného břehu 
toku. V případě, že se zvolí varianta první, tedy bez zásahu do tohoto prostoru 
rozšířením toku, lze ponechat cestu k těmto účelům nebo případně ji zrušit a využít 
plochu k většímu oddělení od silnice v Čuprově ulici – například keřovým pásem. 

Podnět (vztahuje se k obr. 18 na straně 26 této zprávy): „Využití jediné rozsáhlé zelené plochy 
a omezení negativních dopadů dopravy na celou relaxační zónu. Návrh řešení: Zbudování 
nejen protihlukové, ale i vizuální clony podél silnice Povltavská – živý plot, nebo ideálně 
vysoká dřevěná stěna porostlá pnoucí zelení. Př. 
http://www.zemnivruty.cz/galerie/montovane-stavby/protihlukova-stena-jesenice. Např. tuto 
lze použít i přes stavební uzávěru: http://www.renanova.cz/ostatni-vyrobky/mobilni-
protihlukova-stena. Hlavně ne plastový tubus! Umístění piknikových stolů, zbudování 
venkovní tělocvičny.“ 

o Plocha je rozsáhlá a skýtá velký potenciál. Umístění protihlukové stěny je 
zajímavou variantou oddělení prostoru od rušné silnice.  

o Po úpravě (oddělením od silnice – např. výše uvedenou protihlukovou stěnou, 
zatravnění prostor mezi pilíři železničního mostu) by mohl vzniknout další přírodní 
prostor v blízkosti toku s velkým využitím pro lidi. 

  

http://www.zemnivruty.cz/galerie/montovane-stavby/protihlukova-stena-jesenice
http://www.renanova.cz/ostatni-vyrobky/mobilni-protihlukova-stena
http://www.renanova.cz/ostatni-vyrobky/mobilni-protihlukova-stena
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B.18 Závěr 

Navržené úpravy v zájmovém úseku by měly zajistit: 

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

břehů, 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 

 Zvýšení estetické hodnoty území 

 Otevření vodního toku a okolí lidem, zlepšení prostředí 

 Zvýšení průchodnosti koryta 

Další vývoj návrhu bude veden v souladu s návrhy obyvatel a MČ Prahy 8. Návrhy byly 

projednány s vlastníkem i správcem toku, případné další kroky budou dále vedeny též ve 

spolupráci s nimi. 
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B.19 Zdroje informací 

Při návrhu byly použity zdroje, které jsou kompletně shrnuty v návrhové části studie 
proveditelnosti. Kromě těchto základních zdrojů byly použity také následující podklady: 

[1] http://www.adaptacesidel.cz/doskol/aktivity/voda-vegetace-teplota/ 
 

[2] Golnoosh, Hasanuddin, Dilshan: Water Bodies an Urban Microclimate: A Review, 
Modern Applied Science, Vol. 9, No. 6, 2015, www.ccsenet.org/mas 

 
[3] https://www.theguardian.com/sustainable-business/impact-sea-lakes-rivers-peoples-

health:  
 

[4] http://www.ecrr.org/riverrestoration/socialbenefitsofriverrestoration/tabid/2612/default
.aspx 
 

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

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