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ÚČEL DOKUMENTU

 strategický dokument, který formuluje dlouhodobou vizi rozvoje 
veřejných prostranství na Praze 4

 dokument organizující území pro další plány a zásahy v oblasti 
veřejných prostranství

 podklad pro majetkovou politiku MČ a rozhodování v území

 podklad pro územní plánování a celoměstské koncepce

 zadání pro konkrétní projekty úprav



PROCES ZPRACOVÁNÍ

— základní analýzy a terénní průzkum
1/ workshop I
2/ online dotazník
— zapracování podnětů, finalizace dokumentu analytické          
části
— odevzdání analytické části

3/ workshop II - konzultace v rozpracovanosti
— zapracování podnětů, finalizace návrhu
— odevzdání hrubopisu generelu
— projednání dokumentu
— odevzdání čistopisu generelu
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ANALYTICKÁ ČÁST – zapojení veřejnosti

 pět místních plánovacích setkání v
průběhu listopadu a prosince
2016

 cílem bylo získat místní znalost o
území, o jeho stavu, fungování a
vnímání ze strany místních
obyvatel.

 diskutovaná témata u plánovacích
stolů:
 vymezení charakteristických

lokalit
 spádovost k centrům
 rekreační prostupnost území
 místa setkávání a místní veřejná

prostranství
 problematická místa z hlediska

bezpečnosti a komfortu pohybu.

 získané informace zaznamenány
do map a tabulek



KLÍČOVÁ TÉMATA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 4
 poznatky z analytické části shrnuty v šesti základních tématech specifických pro území Prahy 4. 
 výchozí body pro návrhovou část generelu  v dalších částech na ně reagováno navrhovanými 

strategiemi i konkrétními koncepcemi úpravy míst.



NÁVRHOVÁ ČÁST– zapojení veřejnosti

 druhé kolo (5 plánovacích setkání) zapojení veřejnosti do tvorby generelu 
proběhlo v průběhu května a června 2017

 cílem bylo konzultovat rozpracovaný návrh a získat podrobnější informace o 
prostranstvích, která byla v rámci návrhové části identifikována jako klíčová.



NÁVRHOVÁ ČÁST



STRATEGICKÉ CÍLE A STRATEGIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
PRAHY 4

 generel stanovuje 5 základních strategických cílů pro vyvážený
rozvoj veřejných prostranství

 cíle jsou podrobněji rozvíjeny 12 strategiemi obsahujících
nástroje, pomocí kterých může městská část své strategické cíle
postupně naplňovat













KONCEPCE OBLASTÍ

 Praha 4 je výrazně ovlivněna svým krajinným zasazením, je definována vodními toky a
morfologií terénu do té míry, že je těžké uvažovat o struktuře veřejných prostranství
administrativního celku jako takového  Praha 4 rozčleněna na jednotlivé,
morfologicky specifické oblasti, pro které jsou individuálně stanoveny koncepční
zásady

 schémata a popisy fungují jako popis cílového stavu 



KONCEPCE VYBRANÝCH MÍST

 pro komplikovanější místa, u 
kterých je důležité zohlednit 
konkrétní aspekt nebo místní 
specifikum, nebo pro místa s 
doporučením prioritní úpravy 
je doplněn podrobnější popis 
potenciálů



Příklad:



Příklad:



GENEREL VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 4
Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové



Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové
• participativní plánování budoucí podoby předprostoru ZŠ Plamínkové s jejími žáky –

ŘÍJEN 2017 

nejčastější návrhy:

multifunkční hřiště, parková úprava, stojany na kola, oprava povrchů, lavičky a další       
mobiliář pro trávení volného času, parkoviště K+R



Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové
• participativní setkání s veřejností - sběr podnětů pro tvorbu návrhu – LISTOPAD 2017

podněty:

zlepšit kvalitu zeleně a počet stromů, doplnit nerozbitné lavičky a jiné prvky pro sezení
(klády), zlepšit osvětlení, vytvořit K+R stání aniž by ubylo míst pro rezidenty, vytvořit místo
pro setkávání hlavně pro děti a rodiče



Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové
• zpracování studie – PROSINEC 2017 



Revitalizace předprostoru ZŠ Plamínkové



DĚKUJI ZA POZORNOST


