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Název Rozloha Investor 
Vlastnická struktura 
pozemků 

Vaše priorita 
řešení (1-5)

Důležitost pro 
park (1-5)

1                                        
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL 
RADOTÍN                                                                
Střednědobý projekt (5-15 let)                                            
celoměstského významu

cca 87,9 ha
MČ Praha 16 (hl. 
m. Praha)

právnické osoby 60%,                       
fyzické osoby 20%, Hl. m. 
Praha 15%, ČR 5%

5                                        
REVITALIZACE POLDRU VLTAVY                                                               
Střednědobý projekt (5-15 let)                                      
celoměstského významu

37,7 ha

Svaz pro využití 
poldru Vltavy 
Lahovice z. s. 
(SVPVL ) + 
vlastníci pozemků

fyzické osoby 85%,                               
Hl. m. Praha 8%,                         
právnické osoby 7% 

6                                              
PROPOJENÍ                             
ZBRASLAV - LAHOVIČKY                                                                        
Bleskový projekt (1-2 roky)                                                   
lokálního významu

x Hl. m. Praha (OTV)
Hl. m. Praha 80%, ČR 
20%

7                                           
REVITALIZACE                         
LIPANSKÉHO POTOKA                                                                                 
Krátkodobý projekt (2-5 let)                                                         
lokálního významu

Délka 6,2 km Hl. m. Praha (OŽP) E. Barton-Dobenin 95%

8                                                         
OBNOVA ÚDOLNICE                                     
V LIPENCÍCH                             
Krátkodobý projekt (2 -5 let)                                                         
lokálního významu

25 ha Hl. m. Praha (OTV)
množství soukromých 
vlastníků

9                                                 
EVAKUAČNÍ BOD                             
DOLNÍ ČERNOŠICE                                          
Krátkodobý projekt (2-5 let)                                        
lokálního významu

x Hl. m. Praha ČR, různé

Charakteristika

Nutnost vybudovat evakuační bod pro únik obyvatel v případě vysokých povodní. 
Nabízí se rekonstrukce současné lávky (převáděna do vlastnictví hl. m. Praha), která 
by byla v případě potřeby pojízdná, nebo vybudování jiné únikové komunikace.

Revitalizace levého břehu Vltavy a vytvoření veřejného multifunkčního  prostoru 
(plážové sporty, cyklostezka se závodním okruhem, in line okruh, cyklocentrum, 
parkové a relaxační plochy, venkovní fitnes a zóna pro seniory). 

Pohodlné spojení pro pěší a cyklisty podél Vltavy. Spojení Lahoviček se Zbraslaví 
(jeden správní celek rozdělený řekou). Bude součástí cyklostezky do Strnad. 
Iniciativa MČ Zbraslav. 

Krajinotvorný a revitalizační projekt. Propojení Berounky a Vltavy v místě 
paleokoryta řeky. Proplachování přírodní památky Krňák a eliminace nebezpečí jeho 
vysychání. 

Přírodě blízké protipovodňové opatření. Obnovení stavu před rokem 1970 a 
zajištění ochrany dolních Černošic při nižších povodních. Opatření je nutné doplnit 
evakuačním bodem pro únik obyvatel před vysokými povodněmi. Iniciace MČ 
Lipence.

PROJEKTY V ÚZEMÍ PP SOUTOK

Projekt revitalizace brownfieldu. Záměrem je zřídit plochy pro sport a rekreaci, 
komunikace (cyklo, inline, pěší), tvarování vodní plochy přístavu, zeleň, ÚSES. 
Preference bez jezu. Hladina řeky zůstane ve stávající úrovni. Ponechání břehů v 
přírodní podobě.
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10                                            
SPORT AREÁL LAHOVICE (SAL)                               
Střednědobý projekt (5-15 let)                                       
celoměstského významu

104 ha Bosson s.r.o. 

rekreační zóna Radotín 75 
%, fyzické osoby 15 %, 
nedostatečně 
identifikovaný vlastník 
(předáno ÚZSVM) 10%

11                                                        
OKOLÍ TUNELU LOCHKOV                                               
Střednědobý projekt (5-15 let)                                      
lokálního významu

30 ha
ČR (Ředitelství 
silnic a dálnic)

právnické osoby 38%, 
fyzické osoby 37%, ČR 
7%, Hl. m Praha 6%, 
spoluvlastnictví 12%

12                                                             
BRÁNA SOUTOKU                                          
Bleskový projekt (1-2 roky)                                                      
lokálního významu

x
Hl. m. Praha, 
soukromý investor

fyzické osoby 95%, hl. m. 
Praha 5%

13                                           
INFORMAČNÍ TOTEMY                                     
Bleskový projekt (1-2 roky)                                             
lokálního významu

x Hl. m. Praha různé

14                                     
FAVELA KAZÍN                                                                  
Krátkodobý projekt (2-5 let)                                       
lokálního významu

0,9 ha x
podílnictví dvou a více 
subjektů 60%, fyzické 
osoby 40% 

19                                                   
OCHRANNÝ PŘÍSTAV RADOTÍN                                 
Střednědobý projekt (5-15 let)                                                           
celoměstského významu

4,8 ha
ČR (Ředitelství 
vodních cest)

ČR 100%

22                                              
KONCEPCE CYKLOSTEZEK                                     
Krátkodobý projekt (2-5 let)                                            
celoměstského významu

x Hl. m. Praha různé

Projekt navazuje na průmyslovou zónu Radotín. Mezi haly a závodiště do 
záplavového území s individuální ochranou umisťuje sportovní stavby 
(rychlobruslení, lední hokej, běh na lyžích, sjezdové lyžování, dráhová cyklistika), 
které jsou doplněny venkovními sportovišti (městská cyklostezka, rychlostní 
cyklookruh, BMX, cyklokrosový a cross-country okruh, služby) umístěnými v 
průtočné záplavové zóně. Výraznou dominantu na svazích Velké Chuchle tvoří tubus 
haly pro sjezdové lyžování. Předpoklad (?): maximální energetická soběstačnost s 
využitím obnovitelných zdrojů a finanční benefity pro celou oblast. Pravděpodobná 
značka území. Iniciace soukromé firmy.

Modelová situace pro spolupráci investora (ŘSD), krajinných architektů a majitelů 
pozemků při rekultivaci území. Možnost implementovat principy zelené 
infrastruktury při rozvoji příměstské krajiny.

Záchytný bod pro cyklisty, rozšíření veřejného parkoviště a doplnění hygienickým 
zázemím. Infobox PP Soutok, možnost kotvení plovoucí sauny. Cíl: ověření 
spolupráce zástupců HMP, MČ a majitele pozemků s ohledem na kultivaci veřejného 
prostranství a přenos informací o historii místa a záměru PP Soutok. Win win efekt.

Informační a servisní body (stůl, nářadí na opravu kol…) v uzlových místech PP 
Soutok. Cíl: prověřit možnosti vymezení území s maximální efektivitou přenosu 
informací o lokalitě (příběh kulturní krajiny) a budoucím PP Soutok.

Námět na využití genia loci místa pod historickým Kazínem (původně sluneční lázně 
s dřevěnými kabinami vyřazených poštovních vozů). Zřízení umělecko-kulturní 
kolonie pro rezidenční pobyty, očištění a zachování staveb se zázemím v budově 
restaurace Tornádo.

Nutnost vybudovat ochranný přístav pro nouzové kotvení lodí v případě povodní. 
Požadavek Povodí Vltavy. 

Možnost zpracovat generel stezek a cyklostezek s důrazem na prostupnost území a 
propojení jednotlivých městských částí navzájem. Iniciativa Veteran bicycles club 
Zbraslav (VBC).
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23                                      
HELIPORT                                                                                                      
Střednědobý projekt (5-15 let)                                    
celoměstského významu

x soukromý investor viz SAL

24                                              
ZKAPACITNĚNÍ PROPUSTKŮ 
POD STRAKONICKOU                                            
Střednědobý projekt (5-15 let)                                    
lokálního významu

x  Hl.m. Praha
Hl. m Praha 90%, fyzické 
osoby 5%, podílnictví více 
subjektů 5%

25                                                     
ROZŠÍŘENÍ KORYTA VLTAVY 
POD MODŘANSKÝM JEZEM                                                                           
Střednědobý projekt (5-15 let)                                
celoměstského významu

6 ha
ČR (Ředitelství 
vodních cest)

ČR 100%

27                                                      
USTAVENÍ SPRÁVY 
PŘÍMĚSTSKÉHO PARKU 
SOUTOK                                                                           
Krátkodobý projekt (2-5 let)                                            
celoměstského významu

6 ha
platforma Společně 
na Soutoku

různé

28                                           
PROPOJENÍ NÁMĚSTÍ 
ZBRASLAV - RADOTÍN                                       
Střednědobý projekt (5-15 let)                                          
lokálního významu

x
MČ Zbraslav, MČ 
Radotín, hl. m. 
Praha

různé

Vyústění činnosti platformy Společně na Soutoku. Pro založení PP Soutok je 
nezbytné nalézt způsob, jak koordinovaně pečovat o rozvoj oblasti a jak nastavit 
společné rozhodovací mechanismy. Je potřeba společně vydefinovat kvality území a 
určit strukturu správy a směr rozvoje PP Soutok. Ideálně bude Správa parku složena 
z členů platformy. 

Zajistit propojení dvou městských částí, které spolu správně úzce souvisí. Překonání 
bariéry silnice Strakonická pro pěší i cyklisty. 

Možnost vybudovat heliport pro soukromou leteckou dopravu ve spojení s 
projektem Sport areál Lahovice (SAL). Předpoklad: Zařízení bude generovat benefity 
pro celou oblast PP Spoutok. Iniciace soukromé firmy.

Protipovodňová opatření, která zlepší v oblasti závodiště Velká Chuchle odtokové 
podmínky. Předpokladem je vyřešit existenci skladovacích hal v soukromém 
vlastnictví, které tvoří barieru v odtoku vody. 

Rozšíření levého břehu koryta toku řeky Vltavy, odstranění stávající linie břehového 
opevnění, vytvoření sedmi ostrovů, úprava vyústění toku Vrutice a úprava dešťové 
kanalizace. Iniciace Povodí Vltavy.
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Název Rozloha Investor 
Vlastnická struktura 
pozemků 

Vaše priorita 
řešení (1-5)

Důležitost pro 
park (1-5)

2                                    
GENEREL SPLAVNĚNÍ 
BEROUNKY                              
neuralgický bod                             
metropolitního dosahu

Celková délka 
cca 40 km 
(kanál 2,7 km)

ČR (Ministerstvo 
dopravy)

ČR 100%

3                                                          
TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU                                            
neuralgický bod                                   
lokálního dosahu

Od severu: 
22,8 ha, 77,6 
ha, 3,8 ha, 3,4 
ha

Kámen Zbraslav 
a.s.

Elisabeth Bartoň-Dobenin 
70%, fyzické osoby 25%, 
ČR 5%

4                                         
VELKOTRŽNICE LIPENCE                                        
neuralgický bod                                         
lokálního dosahu

10,8 ha
Velkotržnice 
Lipence

Elisabeth Barton-Dobenin 
100%

20                                            
SKLÁDKA LAHOVICE                                                 
neuralgický bod                                           
lokálního dosahu

3,4 ha x
Fyzické osoby 60%, 
tuzemské právnické 40% 

21                                                     
OMEZENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
LAHOVICE, LAHOVIČKY                                        
neuralgický bod                                        
lokálního dosahu

13 + 8 ha x různé

26                                                         
STRATEGICKÁ ZÁSOBA PITNÉ 
VODY                                                     
neuralgický bod                                       
lokálního dosahu

13 + 8 ha x různé

Záměr rekonstruovat a rozšířit stávající tržnici, jejíž umístění není v souladu s 
platným ÚP hl. m. Prahy a dle Koncepce pražských břehů (schváleno RHMP) by měla 
být přemístěna mimo zátopovou oblast. Iniciativa vlastníků, MČ Lipence a Radotín.

Nesouhlas občanů s existencí Lahovické skládky. V místě se nachází rozplavitelný 
materiál, jehož umístění zde je v rozporu s platným ÚP hl. m. Prahy. 

Nespokojenost obyvatel s omezenou možností stavebních úprav kvůli poloze v 
zátopové oblasti. Nevyjasněná situace a nemožnost investičních příležitostí (např. 
občerstvení). 

Nevyjasněná situace kolem existence podzemní pitné vody, její kvality a možnosti 
využití jako strategického zdroje. 

NEURALGICKÉ BODY V ÚZEMÍ PP SOUTOK
Charakteristika

I. třída splavnění - turistické využití, zakotveno v zákonu O vnitrostátní plavbě (č. 
114 z r. 1995, §3 vodní cesty, příloha 2). Plavební kanál v oblasti Lipence, nový jez v 
Radotíně a Srbsku, 10 nových plavebních komor, prohrábka dna po celé délce toku, 
zánik proudných úseků řeky (CHKO Český kras a Křivoklátsko, Karlštejn - Koda, 
ÚSES). Nesouhlas stakeholderů se záměrem.

Výhradní ložiska štěrkopísku Lahovice (č. 006 700) a Lahovice I ( č. 006 800). 
Zákonem stanovené chráněné ložiskové území a dobývací prostor (OBÚ Kladno). 
Vydané územní rozhodnutí pro těžbu. Nesouhlas a obavy občanů bydlících v území.


