
Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Severní břeh

Současný stav 
Z hlediska podmínek pro vegetaci je technicky nevyhovující stav břehů relativně optimální. 
Z hlediska návštěvníků ostrova a možností jejich pohybu a pobytu představuje značné omezení, 
stejně tak jako z hlediska údržby, resp. udržitelnosti současného stavu v budoucnu.

Alternativa 
Přírodní schodiště, umožňující volný pohyb a pobyt s výhledy na Bubenské nábřeží, přístup 
k řece. Stávající stromy budou zachovány, podmínky pro další v místě obvyklou či ruderální 
vegetaci rovněž, přiměřeně poloze (stejně tak, jako je tomu nyní, kdy vyrůstají z kamenných 
břehů). 
Fakticky jde o jinou podobu stávajících břehů ve střední části ostrova, vyžadujících rekonstruk-
ci. Předpokládá maximální recyklaci či upcyklaci stávajícího kameniva.



Možnosti realizace obnovy

Bezprostřední

Severní břeh

Současný stav 

Pro změnu formy použít stávající a stejný kámen, podmínky ruderálních společenstev přiměře-

ně udržet.

Alternativa 

Velmi vyhledávaná, protože klidná a do značné míry nedostupná část břehů, protože s výhledy 

na centrum města a Hradčany. Klid a stromy, poskytující stín zachovat, dostupnost přiměřeně 

zlepšit.



Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Říční pláž

Současný stav
Aktivně využívaný pobytový trávník —louka. Stížený přístup k vodě. Přítomnost řeky spíše 
zprostředkovaná než bezprostřední. Potenciál krajiny jako té, která leží na ostrově v širším cent-
ru města je využitý nepřiměřeně málo.

Alternativa 
Severovýchodní část břehů ostrova je upravena tak, aby byl přístup k vodě pohodlný— může 
mít podobu přírodní pláže s odpovídající vegetací. Doplňuje krajinný prvek, který Štvanice jako 
jediný, umocňující pocit pobytu na ostrově či u vody, postrádá. Pobřežní promenáda probíhá 
podél ní. Částečně plní funkci aktivně využívaného pobytového trávníku (současný stav), tuto 
roli však zcela přirozeně převezme jižnější část ostrova, dneska spíše „hluchá“.
Odkrývá se pohled na Bubenské nábřeží s jeho dnešními i případnými budoucími dominantami.
Úprava by byl provedena jako součást nezbytné rekonstrukce břehů ostrova.



Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Východní cíp

Současný stav
Aktivně využívaný pobytový trávník —louka. Stížený přístup k vodě. Přítomnost řeky spíše 
zprostředkovaná než bezprostřední. Potenciál krajiny jako té, která leží na ostrově v širším cent-
ru města je využitý nepřiměřeně málo.

Alternativa 
Severovýchodní část břehů ostrova je upravena tak, aby byl přístup k vodě pohodlný— může 
mít podobu přírodní pláže s odpovídající vegetací. Doplňuje krajinný prvek, který Štvanice jako 
jediný, umocňující pocit pobytu na ostrově či u vody, postrádá. Pobřežní promenáda probíhá 
podél ní. Částečně plní funkci aktivně využívaného pobytového trávníku (současný stav), tuto 
roli však zcela přirozeně převezme jižnější část ostrova, dneska spíše „hluchá“.
Odkrývá se pohled na Bubenské nábřeží s jeho dnešními i případnými budoucími dominantami.
Úprava by byl provedena jako součást nezbytné rekonstrukce břehů ostrova.



Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Východní cíp

Současný stav
Aktivně využívaný pobytový trávník —louka. Stížený přístup k vodě. Přítomnost řeky spíše 
zprostředkovaná než bezprostřední. Potenciál krajiny jako té, která leží na ostrově v širším cent-
ru města je využitý nepřiměřeně málo.

Alternativa 
Severovýchodní část břehů ostrova je upravena tak, aby byl přístup k vodě pohodlný— může 
mít podobu přírodní pláže s odpovídající vegetací. Doplňuje krajinný prvek, který Štvanice jako 
jediný, umocňující pocit pobytu na ostrově či u vody, postrádá. Pobřežní promenáda probíhá 
podél ní. Částečně plní funkci aktivně využívaného pobytového trávníku (současný stav), tuto 
roli však zcela přirozeně převezme jižnější část ostrova, dneska spíše „hluchá“.
Odkrývá se pohled na Bubenské nábřeží s jeho dnešními i případnými budoucími dominantami.
Úprava by byl provedena jako součást nezbytné rekonstrukce břehů ostrova.



Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Východní cíp

Současný stav
Aktivně využívaný pobytový trávník —louka. Stížený přístup k vodě. Přítomnost řeky spíše 
zprostředkovaná než bezprostřední. Potenciál krajiny jako té, která leží na ostrově v širším cent-
ru města je využitý nepřiměřeně málo.

Alternativa 
Severovýchodní část břehů ostrova je upravena tak, aby byl přístup k vodě pohodlný— může 
mít podobu přírodní pláže s odpovídající vegetací. Doplňuje krajinný prvek, který Štvanice jako 
jediný, umocňující pocit pobytu na ostrově či u vody, postrádá. Pobřežní promenáda probíhá 
podél ní. Částečně plní funkci aktivně využívaného pobytového trávníku (současný stav), tuto 
roli však zcela přirozeně převezme jižnější část ostrova, dneska spíše „hluchá“.
Odkrývá se pohled na Bubenské nábřeží s jeho dnešními i případnými budoucími dominantami.
Úprava by byl provedena jako součást nezbytné rekonstrukce břehů ostrova.



Současný stav
Je pochopitelným důsledkem nekoncepčnosti a ad hoc intervencí. Není ani součástí schvále-
né koncepce obnovy Hlávkova mostu. Tu, samozřejmě, zohledňuje předkládaná alternativa. S 
dovětkem doporučení pro další přípravu.

Alternativa
Materiálové řešení povrchů je adaptací toho na Štvanici. Je přestávkou (a případnou pozvánkou 
k odbočce) na budoucí rušné městské třídě. Tato část evokuje více ostrov, něž městskou třídu, 
jejíž je cenným obohacením. Pohyb v ose ostrova je podvědomě upřednostněn, pohyb v ose 
městské třídy na chvíli takto proměněn. Další úsek rytmu nové městské třídy.

Možnosti realizace obnovy
Závislé na jiné realizaci
Nástup na ostrov



Současný stav

Neutěšený stav je pochopitelným důsledkem zanedbané péče. Jeho nápravu není možné sjednat 

ze dne na den, ale je v přípravě. Parkování aut je pak důsledkem nepřiměřeného dopravního 

režimu na ostrově a může být usměrněno relativně operativně.

Alternativa

Hluboké oblouky Hlávkova mostu mohou poskytovat ochranu před klimatickou nepohodou v 

průběhu celého roku. Ve frekventovaných částech mohou poskytovat občerstvení „podél cesty“, 

v klidných dočasně ubytovat jakoukoli vhodnou společenskou aktivitu.

Možnosti realizace obnovy

Bezprostřední

Prostředí Hlávkova mostu



Současný stav

Neutěšený stav je pochopitelným důsledkem zanedbané péče. Jeho nápravu není možné sjednat 

ze dne na den, ale je v přípravě. Parkování aut je pak důsledkem nepřiměřeného dopravního 

režimu na ostrově a může být usměrněno relativně operativně.

Alternativa

Hluboké oblouky Hlávkova mostu mohou poskytovat ochranu před klimatickou nepohodou v 

průběhu celého roku. Ve frekventovaných částech mohou poskytovat občerstvení „podél cesty“, 

v klidných dočasně ubytovat jakoukoli vhodnou společenskou aktivitu.

Možnosti realizace obnovy

Bezprostřední

Prostředí Hlávkova mostu



Současný stav
Fyzická zábrana naznačující, že průchod není žádoucí, obtížně pochozí kamenivo, bez života. 
Více bariéra, než fluidum vyzařující stavba (jíž ve skutečnosti je).

Alternativa
Za parného dne v jeho stínu hry, posezení na pražské židli u pražského stolku, mobilní občerst-
vení, třeba.

Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Prostředí Negrelliho viaduktu



Současný stav
Osiřelý - protože odmítaný, skrývaný. Nemělo by tomu tak být. A nemusí.

Alternativa
Samotný prostor je fascinující scenérií, která může podněcovat tvořivost a touhu podílet se na 
aktivitách ostrova.

Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Prostředí Negrelliho viaduktu



Současný stav
Nepochybně prospěšné aktivity, které na ostrov přišly v určité době, kdy byla jejich existence 
prospěšná (to je i nyní) a forma přiměřená. V rámci utváření dlouhodobé cílové vize ostrova se 
nabízí, aby jejich forma, potřeby zázemí, umístění a zátěž prostředí celkově (parkování a pod.) 
byly vyhodnoceny a diskutovány. K oboustrannému rozkvětu.

Alternativa
Vznešenost a důstojnost linky viaduktu dá pobytu na louce to, co mu ostrov bez takové stavby 
prostě nedá. Site specific (al)ready made. Proč tajit? 

Možnosti realizace obnovy
Bez časového horizontu
Prostředí Negrelliho viaduktu



Možnosti realizace obnovy
Bez časového horizontu
Areál tenisového klubu 
(1. ČLTK) 

Současný stav
Dlouhá část předpokládané pobřežní promenády je vymezena oplocením areálu 1.ČLTK a pla-
vební komorou. Prostor ostrova se neuplatní, Negrelliho viadukt rovněž.

Alternativa (možný cílový stav, bez časového horizontu, dlouhodobého) 
1.ČLTK díky svým potřebám zázemí (další objekty, parkování apod.) nalezl vhodnější umístění 
a jemu pronajímané pozemky byly krajinářsky upraveny jako součást všem přístupných ploch 
krajiny ostrova bez omezení jakéhokoli omezení.
Ponechána je konstrukce centrálního dvorce ČTS, jako připomínka jedná z významných etap 
stavebního vývoje ostrova. Je adaptovaná na velkou průlezku, fontánu, pro multifunkční spole-
čenské, kulturní a sportovní využití.
Elegantní konstrukce Negrelliho viaduktu se uplatňuje na podložce krajiny ostrova v plné síle.



Možnosti realizace obnovy
Bez časového horizontu
Centrální tenisový dvorec

Současný stav
Centrální dvorec není již léta adekvátně využívaný a je náročně udržován. Je nepřístupný široké 
veřejnosti, stejně jako pozemky, na nichž stojí a které jsou ČTS pronajímány městem Prahou. 
Jejich využití je neadekvátní — převážně pro parkování a kontejnery, pravděpodobně sloužící 
jako úložiště nafukovacích hal tenisových kurtů pro zimní období. Jeho současná podoba není 
rovněž přiměřená hodnotám místa.

Alternativa 
Možné využití centrálního dvorce jako součásti krajinářských úprav ostrova v případě, kdy by 
nebyl nadále využíván a město Praha by jej od ČTS odkoupilo. Velká průlezky, obří mlžítko, 
fontána, amfiteátr, apod. Toto využití by bylo možné i v případě dalšího fungování 1.ČLTK ve 
stávajícím rozsahu.



Současný stav 
Neprůhledné oplocení tenisových kurtů prodlužuje pobyt „podél plotu“ v jižní části ostrova 
Zastřešení skateparku (více pak haly zázemí a poolu) zakrývající pohled na Negrelliho viadukt

Alternativa 
Zachován byl pouze objekt Slavoje jako připomínka sportovní tradice tohoto klubu na Štvanici
Mohl by sloužit jako občerstvení a hygienické zázemí
Neprůhledné oplocení tenisových kurtů
Zastřešení skateparku zakrývající pohled na Negrelliho viadukt

Možnosti realizace obnovy
Bez časového horizontu
Na Slavoji - areál tenisového 
klubu (1. ČLTK) + Mystic 
skatepark



Současný stav
Převážná část elegantní konstrukce Negrelliho viaduktu na ploše ostrova je sevřená stavbami 
1.ČLTK a Mystic skateparku. Je nedůstojně využívána: bez využití či jako parkoviště. Díky nim 
se takřka neuplatňuje jako součást krajiny ostrova.

Alternativa
Pohyb po ostrově je svobodný díky vizuálnímu kontaktu s jeho jednotlivými částmi — v 
tomto případě prostoru Negrelliho viaduktu a pláže na severní straně ostrova. Prostor oblouků 
Negrelliho viaduktu dostává odpovídající prostorové uplatnění a případné funkční využití ad 
hoc.

Možnosti realizace obnovy
Bez časového horizontu
Na Slavoji - areál tenisového 
klubu (1. ČLTK) + Mystic 
skatepark



Možnosti realizace obnovy
Bezprostřední
Zimní stadion

Alternativa 
(fakticky současný stav bez dlouhodobé existence repliky zimního stadionu)
Další z možností využití plochy bývalého zimního stadionu (bikepark: foto současného stavu, 
následným projektem může být přiměřeně adaptován). Počet uživatelů relativně nízký. 

Alternativa 
(fakticky současný stav bez dlouhodobé existence repliky zimního stadionu)
Jedna z možností využití plochy bývalého zimního stadionu — analogie atmosféry sadů pod 
kaštany na Letné, nedaleko, o kousek výš.




