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Stručná historie, popis zájmového území a širších vztahů 

Vysočany se nachází v městské části Praha 9, jen jejich malá část (Na Balkáně) patří pod sousedící 

městskou část Praha 3. Zájmem terénního úkolu bude jádrové území Prahy 9, konkrétně pak 

centrální vysočanské Náměstí OSN a k němu přilehlá parková plocha. 

Vysočany patří mezi pražské čtvrtě se starobylou historií, neboť jako ves jsou připomínány už v roce 

1239. Kromě vlastní vsi se tu vyskytoval vysoký počet vinic s usedlostmi. Bouřlivý rozvoj obce nastal 

ve druhé polovině 19. století, kdy došlo k výstavbě velkých průmyslových závodů. I z toho důvodu 

byly Vysočany povýšeny na město a to již v roce 1902. V roce 1922 se stávají součástí tzv. „Velké 

Prahy“, tj. byly jako městský obvod připojeny k hlavnímu městu, podobně jako řada dalších dnes již 

plně integrovaných městských čtvrtí. Se socio-ekonomickými změnami v druhé polovině 20. století 

došlo postupně k logické změně struktury i u Vysočan. V posledních letech pak dochází k další 

významné přeměně čtvrti, kdy jsou areály zchátralých průmyslových podniků nahrazovány moderní 

zástavbou rezidenční čtvrti.  

Náměstí Organizace spojených národů (dříve nesoucí jméno Náměstí Lidových milicí) je i dnes 

důležitou dopravní křižovatkou, do které ústí ulice Sokolovská a další významné rušné třídy. Náměstí 

jako centrální prostranství ve Vysočanech procházelo od roku 1989 významnými změnami: bylo 

vybudováno metro (stanice Vysočanská) a vznikly nové převážně administrativní budovy a další 

navazující komerční zástavba. Velkou část náměstí tvoří park, který je v současnosti v hledáčku 

architektů, kteří uvažují o dobudování náměstí podle původních projektů. Celé okolí náměstí by mělo 

být součástí rozsáhlejších úprav pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který zde 

v nedávné minulosti realizoval rozsáhlé zjišťování dat mezi obyvateli, s cílem zapojit místní do tvorby 

veřejných prostor (tzv. proces participace). 

Park na náměstí OSN se rozprostírá téměř na celé ploše vlastního náměstí. Mezi listnatými stromy se 

nachází i příměs stromů jehličnatých. Park je propojen řadou pěšin a pro odpočinek obyvatel 

disponuje lavičkami. Mezi zelení je umístěno několik plastik, zvonička a Boží muka. Klid parku je 

protiváhou jinak rušné dopravní křižovatky se stanicí metra a zastávkami tramvají a autobusů. S 

houstnoucí zástavbou roste i význam parku jako ekologicko-stabilizačního prvku. 
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Zájmové území: 

Zájmové území je celá plocha Parku na Náměstí OSN, který je polygonem vytyčeným ulicemi Freyova, 

Sokolovská, Prouzova a Špitálská (směrem do ulice Freyova). Vytyčení území znázorňuje mapa. 

Doprava MHD – stanice „Vysočanská“: metro „B“; tram 14, 16; BUS 136 a řada dalších (cca 40 minut) 

DOPRAVA PID – vlak, nádraží „Praha-Vysočany“: (z Prahy hlavního nádraží cca každou půl hodinu) 
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Vytyčení problému: 

Park na náměstí OSN je důležitou plochou městské zeleně v centrální části Vysočan. Jeho 

současný stav je relativně neutěšený. Z přírodního, resp. ekologického hlediska určitě 

nemůžeme území označit jako přírodě blízké, vegetaci zde lze zařadit na škále typizace podle 

přirozenosti do druhé poloviny negativního spektra. 

Zelená plocha je roztříštěna do několika částí, které navzájem nejsou promyšleně a účelně 

provázané. Můžeme zde najít jak staré stromy, které jsou zbytkem původních sadových 

úprav, tak i dřeviny, které byly vysazeny bez respektování tradic a funkcí. Park z toho důvodu 

neplní své poslání. Jeho rekreační funkce je silně potlačena. Většina stávající cestní sítě 

vznikla nahodile, bez jednotného a promyšleného plánu. Tím se stává park pouze průchozím 

územím a lidé se v něm příliš nezastavují (s výjimkou části u vstupu do metra a autobusových 

zastávek MHD).  

Ze vzrostlé zeleně lze vylišit perspektivní jedince, které se mohou stát kostrou nové úpravy. 

Avšak jsou zde i dřeviny, které nemají vysoké funkční a estetické hodnoty.  

Plány na obnovu parku se neustále oddalují nebo jsou kontroverzní. I přes negativní postoj 

obyvatel se objevují návrhy na zastavění velké části tohoto veřejného prostranství. 

Už vůbec nemůžeme hovořit o nějaké přidané hodnotě parku, co se týče jeho ekologické 

funkce, konkrétně příspěvku pro biodiverzitu fauny. V zastavěných územích by však právě 

takovéto poslední zelené plochy měly plnit, alespoň minimální, funkci rezervoáru 

a „přestupní“ stanice městské fauny.   

    

Cílový stav: 

Cílovým stavem je funkční veřejný park s promyšlenou kompozicí a kvalitní a perspektivní 

zelení. Park by měl umožňovat snadný průchod pro návštěvníky směřující k hromadné 

dopravě a zároveň poskytovat zázemí pro dlouhodobější pobyt.  
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Stromy by zde měly hrát klíčovou roli. Jsou jedním z hlavních prvků, které pomáhají např. při 

adaptaci sídel na změnu klimatu. Zároveň jsou nejvýraznější, nejkrásnější a nejdůležitější 

složkou přírody ve městě. Celkově by mělo dojít k posílení ekologických funkcí zeleně. 

!!! VOLBA č. 1: Zvolte si, zda budete cílový stav naplňovat z pohledu ad1) skutečného 

investora (vlastníka pozemků, městské části – prověřte v takovém případě reálný stav 

vlastnictví atd.)  nebo ad2) zda pojmete vypracování méně pracnou variantou fiktivního 

scénáře a ideální varianty, kdy máte v úpravách zcela volnou ruku. 

  

Úkol:  

a) Seznamte se s lokalitou zájmového území, optimálně ho celé projděte. Vypracujte 

orientační dendrologický, botanický a zoologický průzkum vytyčené části (viz mapka). 

Kompozici dřevin a pásů zeleně, cest a dalších (podle vás) významných prvků zaneste 

přehledně do mapy zájmového území a popište. 

b) Zhodnoťte, jak na vás působí stávající stav parku. Zaměřte se nejen na pozitivní hodnoty 

a negativní celkové charakteristiky (jak přírodní, tak i ty antropogenní, resp. socio-

ekonomické), ale uveďte i konkrétní příklady projevů vámi shledaných charakteristik. 

Věnujte pozornost zásahům antropogenních prvků do ploch zeleně, orientačnímu průzkumu 

dendrologickému, botanickému i zoologickému. 

c) !!! VOLBA č. 2: Zvolte si na základě zpracované charakteristiky cca ¼ - ⅓ řešeného území, 

které bude nějak logicky ohraničeno. Výběr si dobře promyslete! Můžete ho učinit na 

základě několika faktorů: např. posílení pozitivních hodnot území, potlačení negativních 

prvků, současné a budoucí (vámi preferované) funkce zeleně atd. Vaši volbu každopádně 

odůvodněte a časově si rozvrhněte práci tak, abyste odevzdali kompletní vypracovaný 

elaborát. V této vámi vybrané části dále podrobně rozpracujte následující dílčí úkoly. 

 d) Svoji posuzovanou část zakreslete pomocí zjednodušeného plánku stavu dílčího území, 

který bude zahrnovat zevrubný popis cestní sítě, ploch zeleně, zdravotní stav dřevin, 

přítomnost dalších prvků atd.  
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e) Následně ve své vybrané části navrhněte konkrétní úpravy, které budou směřovat 

k cílovému stavu (popsán výše), a které posílí hodnoty a využitelnost celého parku 

(např. sadové úpravy – kácení a výsadbu stromů, keřů, záhonů, péče o stromy atd., zlepšení 

průchodnosti v řešené části s návazností na celý park i jeho okolí; okrajově se můžete 

zaměřit i na prvky, které zlepší rekreační funkci parku).   

f) Navrhované změny zakreslete pomocí druhého zjednodušeného plánku úprav. V bodech 

popište plánované změny, návrhy budoucí péče a jejich logický časový sled. V případě, že 

byste v rámci navrhovaných opatření chtěli kácet nějaký vzrostlý strom nebo odstraňovat 

větší plochy křovin v parku, tak prověřte a popište tento postup z hlediska legislativy! 

g) V řešeném dílčím území též navrhněte opatření pro posílení biodiverzity a ekologické 

funkce zeleně v městském prostředí (tato opatření zakreslete do plánku úprav, přehledně 

popište a textově zdůvodněte, eventuálně rozkreslete v podobě skici).  

   

Očekávané výstupy:  

1. Zpracovaná problematika všech částí úkolu (a – g) tak, aby bylo patrné, které části 

úkolu se daná část zpracování týká. Očekáváme vlastnoručně zpracovaný záznam 

z terénního šetření a popis navrhovaných úprav. 

2. Mapa celého zájmového území  

3. Dva schématické plánky vámi řešeného dílčího území (cca ¼ - ⅓ rozlohy parku). 

Hodnotit se bude především:  

 kvalita průzkumu a schopnost a míra rozpoznání konfliktních míst,  

 zdůvodnění volby vybraného dílčího území 

 návrhy vlastních úprav, především posílení ekologických funkcí, formální zpracování 

(zejména čitelnost textu, záznam do plánků) apod., 

 kreativita při návrzích řešení.   Hodně zdaru při terénní práci! 


