
14

7

8

11

16

2 3

1

4

12

8

10

15

5 6

9
8

13

A

B

C

D

E

E

HI

G

K

B1

B2

B2

B3

! restaurace

! herna

! herna

B10

B11

L

Z3

Z11

Z13

Z3

Z3Z3

Z1

Z1

Z1

Z1

Z3

Z1

Z3

Z1

Z1

Z4

Z4

Z4

Z4

Z6

Z7

Z6

Z6

Z6

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

U

U

U
U

U

U

U

Z12

Z12
Z12

Z14

Z14

Z14

Z14

! restaurace

Z14

Z14

Z14

Z14Z8

V

V

V

V

V
V

V

V

U

B4

hranice zadaného území
hranice rozšířeného území

hranice stabilizovaného území

vyloučením dopravních komunikací na 

okraje sídliště  vzniká jedinečné pěší území.

HODNOTY ŠIROKÉHO VÝZNAMU

Ďáblický háj

PP Okrouhlík

Památník protifašistického odboje

Židovský hřbitov

PROBLÉMY CELÉHO ÚZEMÍ

Prostor celého sídliště je značně zanedbaný. Oproti

jiným pražským sídlištím je původní koncepce stále

rozpoznatelná a je možné na ni navázat.

Obecná témata k řešení:

- absence městského mobiliáře - území absolutně

postrádá kvalitní městksý mobiliář, tj. lavičky, stojany

na bicykly, odpadkové koše

- koncepční výsadby zeleně:
Rozvolněná krajina v původní koncepci

doplňovala jednoznačnou geometrii budov, dnes 

dochází k parciálnímu doplňování stromů podél 

cest. Důležité jsou i použité taxonů. Měly by se 

používat ty s velkou korunou, jejichž měřítko je 

adekvátní měřítku budov.

Keřové výsadby na křížení cest dnes zbytečně 

zvyšují pocit nebezpečí z prostoru.

Drobné keřové výsadby ve velkých trávníkových 

plochách zmenšují jejich velkorysost, ztrácí se tím

adekvátní měřítko domům a zároveň 

komplikují jejich údržbu.

Obyvatelé se starají o okolí svých domů. Tuto 

činnost je dobré podporovat a posilovat.

- v území je značné množství vyšlapaných cest, které

nejsou nijak zpevněné

- sjednocení nakládání s odpady

- doprava

Střelničná ulice je přetížená

Chybí podpora sdílených doprav - carsharing, rekola

ect.

Parkovací kapacita v území je nedostatečná.

Křižovatka Střelničná - Ďáblická - Kaufland nefunguje

Intenzita MHD v území nevyhovuje obyvatelům:

zrušený spoj 186 nedostatečně nahrazen

166 jezdí pouze dvakrát do hodiny

spoj 102 neumožňuje přestup na tramvaj

Centrum Ládví není koncipováno jako konečná

zastávka autobusů ROPIDu. Tyto autobusy navíc

parkují na volných plochách v území.

- osvětlení veřejných prostor není komfortní
koncepčnost výsadby zeleně

HRANICE ÚZEMÍ

Problémy na hranicích území souvisí s

kapacitními komunikacemi

Střelničná a Ďáblická ulice jsou kapacitní

stávající komunikace jsou bariérou v území.

Jednoznačně definují hranici sídliště. Plochy

přímo sousedící s kapacitními

komunikacemi nemají jasný účel ani

urbanistické hodnoty. Bytové domy jsou

od od nich odstíněny širokými zelenými

pásy. Výjimku tvoří původní vilové domy

postavené před vznikem sídliště, které

drží uliční frontu.

1. Poliklinika Čumpelíkova a okolí

2. Jižní část Centrálního parku „Pod střelnicí“

Kvality Centrálního parku se rozvolňují a

ztrácí směrem na jih. Věžový dům s

uzavřeným parterem a přilehlým

parkovištěm nedefinuje jeho jižní hranu.

3. Parkovací dům a točna autobusů v

Opálkově ulici

4. Centrum Ládví a přilehlá prostranství

Centrum se k silnici jednoznačně staví zády,

což zdůrazňuje řešení budovy metra. Záda

budov orientovaných do náměstí jsou

uzavřená, tupá.

5. Nedostatečné propojení zastávek a ulic

6. Parková úprava mezi Střelničnou ulicí a

Kulturním domem nemá jednoznačný

význam.

7. Parkoviště jako rozhraní mezi původní a

sídlištní zástavbou

8. „Čtverec“ a přilehlá prostranství

Nejstarší obchodní  centrum sídliště, jehož 

význam lze pochopit a poznat jen díky 

chování obyvatel. Objekt s přilehlými 

veřejnými prostory je ve velmi špatném 

stavu.

9. Propojení jižní části se středem sídliště

jediným podchodem není dostatečné.

Obyvatelé silnice přebíhají.

10. Obchodní centrum Frýdlanská představuje

nevhodně umístěný typ obchodního centra,

pavilonu (více viz textová část), který přímo

nenavazuje ani na ulici Frýdlanská ani na

ulici Ďáblická a v současné době nefunguje.

Hlavní komponovanou přístupovou cestou

je nástupní plocha vedoucí k domu z jihu.

11. Parkovací dům Frýdlanská plní svůj účel,

nijak nekomunikuje s veřejným prostorem,

slouží jak bariéra

12. Točna tramvají a autobusů pod Ďáblickým

hřbitovem, přilehlé plochy a autoservis z

území zbytečně dělají periferii.

Žernosecká ulice dělí severní a jižní část řešeného

území. Do ulice není orientované a otevřené nic.

13. Promenáda na jižní straně komunikace

Žernosecká působí příjemně, není však

udržovaná

14. Vstup do Ďáblického hřbitova neodpovídá

svému významu

15. Shluk nadzemních prvků kolektorů u

nejsevernějšího obchodního centra území v

na křížení ulic Žernosecká a Šimůnkova

16. Izolace prostoru před školou stromy  –

plocha nemá účel

PROBLÉMY UVNITŘ ÚZEMÍ

URBANISMUS, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

A. Nedostatečné propojení přírodního parku

Okrouhlík s Ďáblickým hájem přes sídliště

B. Předpolí protifašistického památníku je

orientováno jednosměrně k památníku.

C. Zanedbané Obchodní centrum

nejvýznamnější veřejné prostranství území

je v zanedbaném stavu

D. Nejhorší podíl obyvatel/počet parkovacích

míst

E. „U žáby“ – zanedbané odpočívadlo bez

sochy, která mu dala jméno

F. U jezírka – vysoká zanedbanost ústředního

parku sídliště, zatarasení pobytových

schodů u jezírka

G. Socha "Schoulená" se v otevřeném prostoru

ztrácí.

H. Křížení cest v severní části Centrálního

parku je předimenzované

I. Zanedbaná plocha původního hřiště

J. Vyloučení dopravy mimo hlavní plochy

sídliště.

K. Křížení dvou hlavních os s různými

charaktery. SJ spojuje metro Ládví s

Ďáblickým hájem, ZV prochází celým

územím, rozšiřuje se do parkových ploch s

různými charaktery

L. Vilová čtvrť

Část sídliště severně od Žernosecké se chová

jako vilová čtvrť. Bodové domy si kolem

sebe vytváří příjemné prostředí. V

porovnání s hlavní plochou území zde

nenacházíme tolik konkrétních problémů.

U umění ve veřejném prostoru

V vybavenost území

+ Dobré urbanistické použití typových domů.

Otevření parteru, jeho prosklení, dobře

orientované a řešené dispozice

BUDOVY

B1    Parkovací dům v Čumpelíkově ulici nijak

nekomunikuje se svým okolím, jeho řešení se jeví

neekonomicky, v okolí převládají obslužné plochy

tohoto domu.

 B2    uzavřený parter výškových domů

neobohacuje přilehlý prostor

B3    Přestavba komunitního centra ve středním

dvoře – zničení Liliovníku Tulipánokvětého,

patrová nástavba je v uzavřeném vnitrobloku

neadekvátní

B4 Záměr přestavby kina Moskva na

supermarket narušuje původní koncept

obchodního centra (zásobování zezadu stávajícího

obchodního domu), představuje riziko zvýšení

dopravy

!    provozy, které  představují riziko pro

veřejný prostor

B10    Komunitní centrum Hrubého je dobrým

příkladem obnovení původního komunitního

domu

B11    otevřený parter věžového domu ve

středu - Tichá kavárna; dobrý příklad oživení

veřejného prostoru

    průchody obytnými domy zvyšují

prostupnost území viz textová část

UVNITŘ ÚZEMÍ

ZELEŇ

Z1    Přerostlá keřová výsadba na křížení – ztratila svůj původní

význam, zvyšuje pocit nebezpečí

Z2    Keře zasazené v trávníkových plochách komplikují údržbu a

snižují velkorysost prostoru.

Z3    Výsadba lemuje cestu, izoluje ji od okolních prostranství.

Jedná se o soudobou vrstvu nerespektující původní koncepci.

Z4    Zelené ostrovy jsou přístupné přes hradbu automobilů,

nemají jiný než ekologický účel (více zeleně).

Z5    Vyšlapané cesty – v celém sídlišti jsou patrné zkratky

obyvatel přes trávník.

Z6    komunikace území s Ďáblickou ulicí

Z7    Parková plocha u ZUŠ postrádá svůj význam

Z8 Parkovací ostrůvek

Z10    kvalitní koncept veřejných prostranství

    Hlavní podélná osa se

třemi hlavními velkými parky (viz textová část)

   Centrální park Pod Střelnicí

  U jezírka

 Březový háj se sochou “Schoulená”

Louka - místo, kde měla stát základní umělecká škola,

obyvatelé využívají jako parkovou plochu

Z12    SUPERŘADOVKY - viz textová část

Z13    Památný dub

Z14    Zahrádky obyvatel
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