
VÝKRES:

3.5.2345. Dolní Šárka
Fáze: Struktura - Oblast: III. Návrh charakter území - lokality 

Zobrazit výkres v aplikaci

AKCE:

Územní studie Šárecké údolí, Tichá-
Horní-Dolní Šárka 
sarudoli.axiohm.cz

STAV:

Koncept
TISKNUL:

Vladan Hodek
(hodek@axiohm.cz),  

5. 4. 2021 16:55

POŘIZOVATEL :

Magistrát hl. m.
Prahy

OBJEDNAVATEL :

Úřad městské
části Praha 6

ZPRACOVATEL :

axioHM s.r.o. 
IČ: 27186113 

axiohm@axiohm.cz

MĚŘÍTKO:

1 : 12 500
ČÍSLO VÝKRESU:

3.937

Legenda:

1.0. řešené území

4.1.5.6. hospodaření deště -
návrh

5.1.4. Uliční prostory -
plochy stav

5.1.2.Hrany a kce návrh

5.1.3. Úpravy komunikací -
plochy

4.1.5.4. Hrany konstrukcí -
návrh

5.2.2. účelová komunikace

5.2.3. cyklostezka a pěší
komunikace

5.2.4. pěší komunikace -
cesta

5.1.5. Komunikace - hrany

3.5.2345. Dolní Šárka

3.5.2345.1. Dolní Šárka

Report a map errorMap data ©2021 Imagery ©2021 , CNES / Airbus, GEODIS Brno, GeoContent, Maxar Technologies

https://sarudoli.axiohm.cz/mapy/faze/3?areaId=56#/3@50.11317819146342,14.37571289052474,15,hybrid;true,false,false,false-%5B386,385,384,401,332,749,750,751,752,753,625,626,762,706,707,708,414,426,532,805,29,542,399,415,416,933,941,637,641,639,640,649,650,614,943,931,928,930,937,935,942,939,982,945,981,938%5D-%7B%22332%22:%220%22,%22399%22:%2250%22,%22414%22:%220%22,%22415%22:%2250%22,%22416%22:%2250%22,%22532%22:%220%22,%22625%22:%220%22,%22626%22:%220%22,%22634%22:%220%22,%22640%22:%2250%22,%22641%22:%220%22,%22642%22:%2250%22,%22649%22:%220%22,%22805%22:%220.2%22,%22928%22:%220%22,%22930%22:%220%22,%22931%22:%220%22,%22933%22:%220%22,%22935%22:%220%22,%22939%22:%220%22,%22941%22:%220%22,%22942%22:%220%22,%22943%22:%220%22,%22945%22:%220%22,%22982%22:%220%22%7D-%5B937,938%5D-%5B937,931,932,938%5D-%5B72,100,168,169,170,171,601,732%5D-%5B429,430,431,432,437,457,458,459,460,461,467,468,1385,1387,1388,1560,1561,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1585%5D?mapButtonSelectedLayerId&katastr=0&sidebarSize=22.73792780121894&textSize=54.289372599231754
https://sarudoli.axiohm.cz/
mailto:axiohm@axiohm.cz
https://www.google.com/maps/@50.1131782,14.3757129,15z/data=!3m1!1e3!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=50.113178,14.375713&z=15&t=h&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3


3.5.2345. Dolní Šárka

Přírodní park, nezastavitelné území s rezidenčními plochami. Historické území, kulturně historická krajina. Dolní Šárka oblast
vinic, sadů, luk a mlýnů.

Území zahrnuje oblast 2 Zlatnice, oblast 3 Na Mlýnku a Kalinův mlýn, oblast 4 Šatovku a Republikán, oblast 5 Žežulku a část
oblasti 6 Břetislavky.  

Území zároveň zahrnuje i přírodní památky, které jsou dnes pouhými relikty původních stepních ploch kulturní a hospodářské
krajiny. 

Ochrana a rozvoj jedinečných hodnost této lokality vychází z pokorného a harmonického doplnění zastavitelných ploch a
aktivního managementu města a spolupráce s rezidenty. 

Spolu s obnovou, rozvojem a doplněním cestní sítě musí dojít i k obnovení péče o bezlesou krajinu, rozvoj sadů a
hospodářských ploch.  

Zásadní dominantou lokality je kostelík sv. Matěje. Území je drobné měřítkem. Významnou kvalitu představuje nespočet
zastavení a vyhlídek z obnovených i nově budované cestní sítě. 

Území je tedy nahlíženo jak při průchodu tak z okolních svahů. Je proto důležité dbát na to aby dostavované a
rekonstruované objekty respektovali kulturně historický charakter území a harmonicky spoluutvářeli jednu kulturně
historickou krajinu Dolní Šárky. 

3.5.2345.1. Dolní Šárka

5. Korek nově upravný veřejný prostor - náměstičko. Místo křížení cest.  Cyklotrasa do Nebušic, naZlatnici, do Podbaby a
Divoké Šárky i Vokovic a Veleslavína. 

6. Kalinův mlýn. Otvření pro veřejnost a úprava na vazujících ploch, včetně obnovy náhonu. Jediný mlýn Prahy 6. Symbol
Dolní Šárky, který charakterizuje její staletou funkci a podobu. Místo pro výchovu a vzdělávání - skautská základna i místo pro
setkávání a spolkovou činnost. Mimořádné místo v kulturní historické krajině s vazbou na další stavby. dům U Dudků a
Vokorinku. 

7. Na Mlýnku nově navržený veřejný prostor, propojení k nivě potoka novým vedením pěších cest. 

8. Kostelím sv. Matěje. Zásadní místní dominanta symbol Horní i Dolmní Šárky. Rozšíření mýtiny a vedení šárecké horizontály
kolem sv. Matěje nabídne nové výhledy a průhledy jak do údolí tak na samotný ostroh s kostelíkem. 

9. TJ Republikán sportovní plocha s potenciálem rozšíření zázemí o sokolovnu. Obnovení historické cesty, která nabídne
rekreační cestu přes "Malé Housle" k rekrečnímu lesu a do metropolitního parku k Nebušicím a k Houslím. 

10. Šatovka nový veřejný prostor s vodní plochou a křížení cest. Historické místo setkávání.  Rekonstrukce Šatovky na
startovní a ústupové bydlení s komunitním zázemím, základními službami. Lokální centrum, místo zastavení. Samostaná
skupina objektů s dominantní Šatovkou, navazuje na tradici hospodářských dvorů.

11. Žežulka. Místo zastavení a oddechu. Lokální cíl.  Nová účelová komunikace napojující všechny nemovitosti vymezuje 
nový veřejný prostor provazující nivu potoka a místní hřiště.

12. Lom místní cíl, sportovně rekreační a oddechové aktivity. Vstup do Šárky tunelem od Vltavy. 

13. Pěší nástup do Šáreckého údolí od Břetislavky. Piacenta u bývalé kapličky. provázání na zahradní restauraci. Místo
zastavení. 

14. Piaceta. Vstup do Vltavy. Křížení cest. Nový veřejný prostor a nové pěší propojeni k Vltavě, obnova cesty na Suchdol a na
nová cesta na Babu. 


