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3.5.6. Baba a Podbaba
Historické území na vstupu do Šáreckého údolí. Přírodní park a nezastavitelné území s rezidenční a městskou zástavbou.
Přírodní skalní svahy lokalty spolu se zříceninou bývalého viničného lisu se významně uplatňují v pražském panoramatu.
Lokalita provazuje rekreační území podél Vltavy s rekreačním územím Šáreckého údolí. Nově navržená pěší lávka

propojuje Císařský ostrov Zoo i Stromovku. Od vltavského nábřeží v Podbabě je pak veden nově navržený pěší a cyklotunel
do lomu v Dolní Šárce. Vzniká tím krátké a efektivní spojení celoměstky výzmanmých rekreačních ploch a zároveň to
umožňuje efektivní protipovodňovou ochranu ul. V Podbabě. V lokalite se zároveň vytváří a obnovuje propojení Baby a
Sedlce. Vstup do údolí u viaduktu se v návaznosti na plánovaný rozvoj Sedlce stane důležitou křižovatkou pěších cest.
Úpravou dopravního režimu je možné u viaduktu vytvořit kvalitní veřejný prostor. Dalším významným místem je prostor
kolem bývalé kapličky, kde je navržena piaceta - veřejný prostor výzající na zahradní restauraci, která vytváří důstojný pěší
nástup do rekreačně oddechového území Dolní Šárky.

3.5.6.1.Baba Podbaba
3. Piaceta u bývalé kapličky u zahradní restrurace Břetislavka. Zastávka autobusu. Veřejný prostor - nástup na pěší cestu do
Šáreckého údolí.
14. Úprava dopravního režimu a vytvoření malé veřejné plochy u viaduktu, místa setkání a zastavení. Příprava na
protipovodňové opatření, pěší propojení podle potoka k Vltavě.
15. Vltavské nábřeží, veřejný oddechový porsor s molem a loděnicí. Nástup na pěší lávku na císařský ostrov a ukončení
tunelu od lomu ze Šáreckého údolí. (Tunel součást protipovodňové ochrany ul. V Podbabě).
16. Bývalý viničný lis. Zřícenina. Významný bod, vyhlídka a místo setkání. Propojení na Podbabu a návaznost na oddechové
plochy.

