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3.5. Návrh charakter území - lokality

Celoměstky významné lokality přírodních a oddechových ploch s potenciálem pro celodenní výlety a turistický ruch.  

Každá lokalita přináší svébytné hodnoty a kvalitu v rámci celého řešeného území.

Lokality zahrnují kvalitní rezidenční plochy a přibližně polovina území je v soukromých rukách. 

Pro správnou funkci území je nezbytná spolupráce s rezidnety a aktivní management města. 

Řešené lokality rekreačně oddechových ploch provazují odlišná spádová území. 

Lokality jsou i důležitým zázemím pro denní život místních obyvatel i obyvatel přilehlých rezidenčních oblastí.   

3.5.9.1. Veřejné plochy a prostranství

 3.5.1.1.1. Jenerálka

1. Nová veřejná plocha - náměstí. Nové otáčení autobusu se zastávkou. Důležité místo křížení pěších cest a
cyklotras. Spojení od Veleslavína a Vokovic, Nebušic a Horoměřic - Suchdola a Lysolaj.  Společná veřejná plocha
pro celé rezidenční území. 

2. Městská sportovní hala. Provázání rezidenčních ploch městským spojením pro pěší a cyklodopatavu. Vazba na
městský park. 

3.5.1.2.1. Městský park Červený vrch

3. Park začíná u Evropské třídy, kde jeho součástí může být významná kulturní stavba.    

4. Návrší Červeného vrchu má potenciál být místem setkávání s atraktivní vyhlídkou. 

19. Městský park Červený vrch je přírodní plocha, přes kterou je navrženo nové vedení rekreačního propojení Tiché
a Dolní Šárky. 

20. Důležitá vazba nově navržené Šrecké horizontály, (která bezkolizně propojuje rezidenční území od sv. Matěje na
Džbán), na ul. Horoměřická. Místo cyklonapojení od  Veleslavína a Bořislavky. 

Místo propojující Červený vrch a Hanspaulku.  

 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. 


