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výřez z katastrální mapy, 1:2000

zadání
východiska
cíl dokumentu
Zadání
Základem zadáním dokumentu Koncepce rozvoje území Kuchyňka byla potřeba stanovení
prostorové koncepce rozvoje komunitních a environmentálně vzdělávacích aktivit s ohledem na
další různorodé a částečně protichůdné zájmy
využití území.
Předmětem řešení jsou pozemky parc.č. 571
a 584 v k.ú. Libeň v Praze včetně řešení nezbytných urbanistických a krajinných návazností.
Řešené pozemky jsou ve vlastnictví Bedřicha
a Ludmily Zábranských, kteří část území poskytují pro aktivity komunitní zahrady a do budoucna také ekologického vzdělávání. Část pozemku
parc.č. 584 je v návaznosti na okolní zástavbu
uvažována pro investiční výstavbu.
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Východiska
Území Kuchyňky je zvláštním rozhraním vilové
čtvrti s exkluzivním výhledem na Prahu a neprostupné městské divočiny oddělující Kobylisy od
Vltavy.
Východiskem koncepce je idea prostupné vnitroměstské krajiny, propojující blízké, ale oddělené
části města a nabízející ekologickou rovnováhu
i nové kvality obývání města.

Cíl dokumentu
S ohledem na konkrétní požadavky zadání, vyplývající z aktuálních aktivit v území, je hlavním cílem
tohoto dokumentu návrh prostorového uspořádání jednotlivých zamýšlených činností. Vzhledem
k bezprostředně sousedícím stavebním záměrům,
neprostupnosti a perifernímu charakteru území
i jeho exponované poloze na severním horizontu
vnitřního města je návrh koncepce řešen v širších souvislostech. Díky tomu je v rámci návrhu
vlastního řešeného území stanoven optimální režim prostupnosti, doporučena regulace zástavby
i její charakter. V širších souvislostech je podnětem
k nastavení managmentu správy území, který by
dlouhodobě zaručoval jeho prostupnost.
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širší vztahy - prostorové vazby

Trojská kotlina
Kobylisy
Řešené území leží mezi dvěmi lokalitami: Trojskou kotlinou a Kobylisy.
Trojská kotlina
„Trojská kotlina je ustálené označení krajinného prostoru, rozlehlého údolí Vltavy, které je ze
severní strany lemováno skalnatými trojskými
stráněmi a na protějším břehu ohraničeno hranou terasy pražského meandru. Široká niva Vltavy zahrnuje velkou část Stromovky, Císařský
ostrov, Troju a plochy bývalého Holešovického
ostrova. Krajinný prostor se na severozápadě
zužuje do Severního kaňonu Vltavy. Pomyslná
jihovýchodní hranice, kde se kotlina stáčí do Holešovického meandru, probíhá v ose železničního mostu pod Bílou skálou.
Trojská kotlina je rozlehlým, avšak centrickým
krajinným prostorem. Pomyslný střed bychom
příznačně nalezli v oblasti Trojského zámku. Krajina, odedávna chápaná jako rekreační zázemí
Prahy, je typická intenzivní koncentrací krajinného i kulturního bohatství. Přes rozsáhlé proměny krajiny v souvislosti s regulací a splavněním
toku se zde zachovaly stopy původní vltavské
nivy s patrnou strukturou lužního lesa, nivních
luk a s pozůstatky slepých ramen. Na svazích se
nacházejí skalní útvary pokryté bohatou stepní
vegetací.
Charakter Trojské kotliny je typický koncentrací cenných celoměstských funkcí v rekreačním
jádru území. Velkou část tvoří plochy kompono-
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vané krajiny Královské obory, nadregionálně významné areály zoo a botanické zahrady a také
kulturně-historické fenomény: Trojský zámek a
Výstaviště Holešovice.
Do území postupně pronikly i výrazné prvky
městské technické infrastruktury např. v podobě Ústřední čistírny odpadních vod. Na přelomu
dvacátého století, v souvislosti s trendem péče
o tělo i ducha, zde našly v ploché nivní krajině
své místo i sportovní areály a hřiště. Potvrdily
tak charakter využívání kotliny a doplnily nabídku rekreačního vyžití v území. Trojská kotlina je
z hlediska strategického rozvoje tradičního volnočasového potenciálu jedním z nejcennějších
pražských území.“
Koncepce pražských břehů, IPR/SDM/KVP, Praha, 2014
Kobylisy
Kobylisy jsou čtvrť na severu Prahy (MČ Praha
8). Východní část je tvořena panelovým sídlištěm, kde žije přibližně deset tisíc obyvatel,
západní část rodinnými domky. Celkový počet
obyvatel Kobylis je asi dvacet sedm tisíc. Na severu je Ďáblický háj, pokrývající kopec Ládví o
nadmořské výšce cca 360 m. Mezi Kobylisy a
Bohnicemi leží Čimický háj.
Prostorovým i komunikačním centrem území je
Kobyliské náměstí, kde je i stanice metra.

Pražské břehy a příměstké parky
Dokument celoměstkého významu Koncepce
pražských břehů, zpracovaný v roce 2014 Kanceláří veřejného prostoru na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města Prahy uvádí pro území
následující koncepci:
Zajištění správy formou nástroje příměstského parku
Trojskou kotlinu je třeba z hlediska správy, rozvoje a investic posuzovat v kontextu Severního
příměstského parku (a v návaznosti na Středočeský kraj)
Aktivace prostředí adekvátním využitím krajiny a zajištění kontinuální péče
Transformace nevyužitých ploch a brownfields
Pro další rozvoj Trojské kotliny je klíčové nalézt
adekvátní využití zanedbaných krajinných ploch
s nevyužitým potenciálem s důrazem na zajištění a posílení ekosystémových služeb jako návratu k hodnotám kulturní krajiny a upřednostňování scelování ploch nivní krajiny a revitalizaci
krajinných detailů.
V návaznosti na hustě obydlené a dobře dostupné území Kobylis tvoří prostor Kuchyňky důležitý bod v prostupnosti a propojenosti města.
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Kuchyňka - řešení území, stabilní katastr, 1842, 1:2000

Kuchyňka - řešení území, stabilní katastr, 1954, 1:2000
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zájmy a požadavky
program pro území
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program:
bydlení a tvorba komunity
Část území je podle územního plánu určena
k obytné zástavbě. Bydlení se jeví jako vhodný
doplněk uvažovaných aktivit v území, který dá
prostředí přirozenou kontrolu a podporuje zájem
o efektivní fungování jeho správy. Pro komplexní začlenění nové obytné výstavby do území je
nutné hledat takovou typologii domů a navazujících prostranství, která bude:
- tvořit měkkě rozhraní mezi stávající vilovou zástavbou a zahradní, sadovou i volnou krajinou,
- podněcovat dobré sousedské vztahy,
- množstvím a volbou zeleně vytvářet příjemné
mikroklima,
- úsporně zacházet s energiemi a odpady v návaznosti na fungování celého území.
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program:
příměstský park
Hlavním východiskem koncepce je idea prostupné vnitroměstské krajiny, propojující blízké,
ale oddělené části města a nabízející ekologickou rovnováhu i nové kvality obývání města.
Obecný pojem příměstského parku v sobě
může zahrnovat pestrou škálu aktivit: zahradnictví, ovocnářství, pastviny, výukové plochy,
lesní školka atp., které by zároveň měly zachovávat rovnováhu se zájmy ochrany přírody a
krajiny: charakteristický zelený horizont, biokoridor - cesty rostlin a živočichů, rozmanitost biotopů, zachování a podpora biodiverzity v území.
Vzhledem k majetkovým poměrům v území je
zajištění prostupnosti závislé na ochotě
a dohodě jednotlivých vlastníků a celkovém
managmentu správy území. Při vhodné zvolených podmínkách a dobré koordinaci dává prostupnost a zmíněné navazující aktivity výraznou
přidanou hodnotu všem pozemkům, které jsou
dnes špatně dostupné a tedy i špatně využitelné. Největší hodnotu propojení pak získávají
všichni obyvatelé města, jak zjednodušením
každodenních cest, tak i vytvořením dostupné
přírody.
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program:
environmentální výchova,
potravinová soběstačnost
Spodní část pozemku je již využívaná aktivitami
komunitní zahrady, fungující na principu KPZ Komunitou podporované zemědělství. „KPZ je
systém založený na vzájemném vztahu mezi
spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Mezi
hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba
potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu
k jídlu.“
Více zde: http://www.kpzinfo.cz/co-je-kpz/
Navazující a související aktivitou je environmentální výchova, která zahrnuje i lesní školku. Její
zázemí vznikne v severozápadním cípu prostřední části pozemku.
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prostorová koncepce:
cesty = základní kostra
Stejně jako v širší krajině cesty definují, jak je
půda využívána. Poblíž cest vznikají zahrady
a pole, staví se domy, v hůře dostupných místech zůstává prostor pro divokou přírodu. Cesty
zůstávají, krajina se proměňuje.
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prostorová koncepce:
místa křížení = místa aktivit
V místech, kde se cesty setkávají vznikají zastavení, cesta Kuchyňkou tak dostává příběh a
zároveň umožňuje variabilní využití i souběh několika akcí.
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prostorová koncepce:
plochy = proměnlivé využití
Požadavky na využití pozemku se v čase mění,
příroda naopak potřebuje na svůj růst čas. Využití sukcese by mělo být samozřejmou součástí
plánu údržby Kuchyňky nejen kvůli jejímu ekologicko-edukačnímu programu.
1.
Návrh definuje plochy, které by měly zůstat bez
zásahu do vegetace, popř. pouze přírodní pochody podporovat (např. vyřezáváním nepůvodních druhů dřevin).
2.
Další jsou plochy, které by měly stávající vegetaci respektovat, ale může se s nimi naložit tvůrčím způsobem. Příkladem této skupiny může být
jedlý les, zakládání ukázkových biotopů (vodní
plochy, mokřady, suhé zídky).
3.
Nakonec návrh určuje plochy ke krátkodobému
využití, ať už to budou políčka, travní porosty,
pastviny, plochy manipulační či skladiště materiálu, některé z těchto plochh mohou být rezernou
pro výstavbu.
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01. klubovna komunitní zahrady
02. kůlna
03. kompostovací záchod
04. pergola s výhledem
05. moštovna, pec, dílna
06. zázemí lesní školky
07. sklípek
08. viniční domek
09. správce
10. bydlení
11. veřejný kompost

A. výuková zastavení
B. příležitost ke hře
C. setkávání
D. venkovní učebny
E. posezení
F. zázemí
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návrh výsadby

území ponechané ladem

křoviny

doubrava

jedlý les

extenzivní louky

vodní plochy a mokřady

místa ponechaná ladem vypadají zajímavě
v kontrastu s udržovanou plochou

ovocná samoobsluha
zachování ovocných sadů
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divočina má význam nejen pro přírodu,
ale i pro hru dětí

přirozený stav vegetace na území, plochy
ponechné sukcesi mají svůj význam ve vzdělávání
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políčka

pěstování ve svahu

hospodaření s vodou

sezónní pasení

suché zídky s rostlinami

obytná zahrada
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pro ohraničení prostoru
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