
rekreační potenciál Vltavy, 
cyklistika - pro další aktivity 
zatím nesnadno dostupný
Libeňský ostrov - rekreační potenciál 
Vltavy, cyklistika - pro další aktivity zatím 
nesnadno dostupný

existující cyklostezka podél 
Rokytky - bezpečné napojení 
do centra a do Vysočan

Rokytka je přístupná - je tam kontakt
Thomayerovy sady

bývalý pivovar - rekonstruovaný

synagoga - stopa minulosti prostranství, kde se slétají 
krásní grošovaní holubi

otevřené prostranství 
s krásným pohledem 
na západ slunce

židovský hřbitov

parkovací místa u terminálu BUS

spojení s Bohumilem 
Hrabalem

funkční plošina pro 
kočárky a vozíčky

ZŠ

MŠ

MŠ

ZŠ

park pod plynojemem - 
volná plocha s vegetací - 
zajímavý terén a image

restaurace Decada se zahrádkou

pivní sanatorium

parčík naproti divadlu - potenciál

divadlo

dobrá dopravní 
dostupnost MHD
komíny, plynojem a mlýny 
jako památky minulosti
charakter - vesnické domy, 
kaplička, usedlost, posvícení, 
tradice trhu
spojení s B. Hrabalem - Na Hrázi - 
Hrabalova zeď, škola B. Hrabala, 
palác Svět, libeňské hospody
Vltava a Rokytka - nábřeží propojuje místa - 
potenciál
centrum Libně - příjemný veřejný prostor pro lidi, 
ne pro auta
potenciál kolejí vlaku (nová stanice PID)
potenciál k setkávání - hodně lidí
Vltava, Rokytka - je k nim přístup, vyzývá k aktivitám a zkrášlování
sportovní vyžití - cenově dostupné, tradice fotbalového klubu

Grábovka

malé obchody

klub Abaton

hřiště za Libeňským zámkem, procházky cyklo, rybáři, 
zahrádky = přirozeně vzdělávací podněty

mísení kultur - lidový kolorit (stánky)

2x bruselské kašny

V MAPĚ NEUVEDENÁ POZITIVA

VNíMANé HODNOTy / POZITIVA



není napojení na Thomayerovy sady - 
nevyužitelnost, chátrání

výskyt bezdomovců a 
narkomanů, povalující 
se jehlyneudržovaný, zarostlý a 

špinavý parčík na nám. 
Dr. Holého

prostorová 
bariéra trati 
a magistrály 
- viadukt

parkoviště u Hrabalovy zdi, ošklivé, 
zanedbané - zrušit, Hrabalova zeď ve 
špatném stavu

chybí přímé kvalitní pěší 
propojení Palmovka - Kaufland
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uzavírání vizuálního 

propojení do Libně a 

Prahy vůbec

havarijní stav 
Libeňského mostu

nelze projet až na konec 
Libeňského mostu

provizorní 
tramvajácká 
budka

havarijní stav autobusového terminálu, 
nehezký, nezajímavý, neužívaný

nepřehledná 
křižovatka na 
Palmovce, 
nebezpečné 
odbočování 
na hlavní ulici, 
nebezpečné 
přecházení

tramvajový kříž 
nelze přejít

tramvajový kříž 
zabírá hodně 
prostoru

zastávky tramvaje - daleké přestupy

zastávky tramvaje - 
daleké přestupy

chybí PŘíMé 
tramvajové 
spojení do 
Holešovic

architektura novostaveb 
realizovaných Metrostavem 
nezapadá  do kontextu

nově stavěné domy se točí k 
chodcům a ulici zády, chybí 
parter v lidském měřítku

tři herny naproti škole, existence 
heren přitahuje a koncentruje 
problémové lidi
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výskyt bezdomovců

špunt pro cyklostezku
Elsnicovo náměstí

havarijní stav 
Paláce Svět

V MAPĚ NEUVEDENÁ NEGATIVA

žádné náměstí nefunguje jako 
náměstí pro chodce, není korzo, je 
hluk, smog, auta, nejsou lavičky, 
prostory nejsou ohraničené, 
2 výškové úrovně 

chybí uliční zeleň

nadbytek prázdného, nikým nevyužívaného 
neudržovaného prostoru

hluk, smog, prach z dopravy
Palmovka - prostorově uzavřená enkláva - svět sám 
pro sebe

velký provoz aut - téměř se nedá vyjet na hlavní

nedostatek parkovacích míst

bilboardy narušují prostředí

hodně aut projíždějíc městskou třídou a obytnou ulicí

chybí stojan na kola

rozbité chodníky i vozovka

špinavé, neuklizené ulice, místy zápach zejména v podchodech

pocit nebezpečí na ulici, nedostatek dohledu, 
policistů ve veřejném prostoru, kteří by zajišťovali bezpečnost

nedostatečně osvětlený veřejný prostor - v širším měřítku

hluk z hlášení z Kauflandu

chybí propojení veřejných prostorů a jejich pestrost

chybí intimní veřejné prostory

2 bruselské kašny, které nestojí tam, kde by byly využity

gated communities

nedořešené majetkové spory magistrátu a městské části Prahy 8, 
deklarováno jako důvod k nečinnosti

nudná monotónní fasáda, mrtvý parter

nepříjemná chůze po dlažebních kostkách

chybí dětská hřiště

chybí bezbariérový vstup do metra

chybí veřejné WC

výskyt bezdomovců a 
narkomanů, 
povalující se jehly

rozestavěný protiatomový kryt 
- ubytování (sociálně slabší)

Neutěšený a zanedbaný stav 
synagogy a veřejného pros-
toru v okolí, není odpovídající 
předprostor. Překáží stánky.

Zanedbaný a zchátralý 
veřejný prostor Elsnicova 
náměstí. Odříznuté od okolí, 
čtvercový objezd.

VNíMANé PROBLéMy / NEGATIVA

t

                                                                                                                  ucpání ulic auty, je to P+R, které by tu být nemělo (nerezidenti )

Auta parkující 
na pěší zóně, i 
dlouhodobě 
na chodnících 
(2/3 průchodu) a 
přechodech pro 
chodce.zanedbaný, zchátralý 

veřejný prostor u metra 

zanedbaný, zchátralý 
veřejný prostor u metra 

přechod pro chodce je nebezpečný, 
chybí bezpečný přechod pro cyklisty

uzavřené přístupy k Rokytce, není 
plácek podél břehů, aby se tam 
daly dělat aktivity



„U PLyNOjEMU”
kulturní (kultivované akce 
a koncerty pod širým nebem)
sportovně-rekreační
průchozí
živé
odpočinek v zeleni

STANICE METRA A NEjBLIžší 
OKOLí

přehledná, snadná orientace
estetická
bezbariérová, přímo prostupná
příjemná, obývatelná
zelená
maloobchodní
otevřená
ukončená, jasně definovaná
příjemná za každého počasí
s pěší zónou bez aut
promyšlená
čistá
univerzálně využitá
s vodou
drobné měřítko

OBLAST AUTOBUSOVéHO
TERMINÁLU
centrum maloměsta s radnicí
živá, trochu bordel

ELSNICOVO NÁMĚSTí
zvoucí k řece
hrabalovské
snadné pěší a cyklo propojení 
sportovně-rekreační
zvoucí k pobytu
menší než dnes
sousedské, libeňské
napojené na zámeček a nám. Dr. Holého

NÁMĚSTí DR. HOLéHO
parkové 
přehledné 
prosvětlené

PALMOVKA - CELé ÚZEMí
pestrá, různorodá
propojení funkcí a pohybu v Libni, 
prostupná (vs odříznutá, izolovaná)
sousedská, mezigenerační
udržovaná, opečovávaná (dnes opomíjená), útulná
zakomponování dominant (synagoga, kostel, 
zámeček, sokolovna) do obrazu čtvrti
s koncentrací služeb
koncepční, vyladěná jako celek
přívětivá pro různé skupiny lidí, sociálně 
propojená a otevřená
lokální, neřetězová, maloobchodní
plná zeleně, vegetace zabydlená
zabydlená, se zabydleným veřejným prostorem
obrozená, nová kvalita života čerpající z odkazu minulosti
hrabalovská
lidová, nízkorozpočtová
dobře dostupná pěšky a na kole
bez hazardu
bezpečná a přehledná
klidná
rozvíjející se
moderní, architektonicky kvalitní
trvale udržitelná
otevřená
přitažlivá (zajímavá) pro lidi zvenčí
usměvavá, přívětivá
čistá
s vazbou na řeku
uživatelsky přívětivá
dynamická
lidské měřítko
centrální, živá
zábavná
voňavá
zahrádkářská
maloměstská
líná
pohostinná
propojená s okolím
využívaná

CíLOVÝ CHARAKTER

KORZO - VHODNĚ 
UMíSTIT
společenské
obchodní
nezaplavené reklamou

se stromy

KŘIžOVATKA PALMOVKA
upravená
udržovaná
prostupná pěšky
uzel
šrumec
přívětivá

NOVÁ čTVRŤ
obytně-smíšené, 
podobné řešení jako mezi
starým Karlínem a Invalidovnou
spojnice s Karlínem a centrem
Prahy, navázání na železniční
a industriální stopu
prospěšné pro celou čtvrť


