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NÁZEV URBANISTICKÉHO PROJEKTU: Urbanis cká studie – Bo č (US-B)

o

LOKALITA: Urbanis cká studie Bo če se v souladu se zadáním věnuje úseku toku mezi
ulicí Peruckou a Kozinovým náměs m (s výjimkou úseku toku protékajícího
nepřístupným areálem Michelských tepláren). Jedná se o úsek protékající územím
Městské čás Praha 10 s přesahem na sousední městské čás , Praha 2 a Praha 15.
Segment toku na pozemcích Městské čás Praha 4 je ve studii pro kon nuitu zahrnut,
pouze není detailněji návrhově řešen. Tento dokument nabízí vizi rozvoje koryta Bo če
a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného vztahu města a toku. Zabývá se
především architektonicko-urbanis ckými hledisky, hledá ideální lineární prostupnost
podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.

o

STRUKTURA DOKUMENTU:
Celkový výstup se skládá ze 4 čás .
Úvodní kapitola seznamuje s Bo čem, jeho celým tokem od pramene po ús do Vltavy
a detailněji se věnuje jeho úseku na území Městské čás Praha 10. Dvě hlavní čás
jsou analy cká a návrhová.
Analýza se zabývá architektonicko-urbanis ckými hledisky, zejména prostorovým
uspořádáním a užíváním prostoru ve městě podél toku. Zpracována je v měřítku širších
vztahů 1:5000 a podrobnějším průzkumem jednotlivých úseků potočního prostoru
v měřítku 1:2000. Analy cká část slouží jako podklad pro návrhovou část urbanis cké
studie.
Návrhová část hledá ideální lineární prostupnost podél koryta i příčné návaznos v
okolí. Tímto je podpořen význam potoka jako „zelené“ osy v městské struktuře, kterou
můžeme projít nebo zde relaxovat v blízkos vody a zeleně. Liniové prvky návaznos a
prostupnos jsou zpracovány na mapovém podkladu v měřítku 1:2000. Dále je
vybráno 10 míst s lokálním nebo transformačním potenciálem a ta jsou detailněji
zpracována v měřítku 1:1000 či1:750. Kapitolu uzavírá katalog prvků navrhovaných
zásahů. Na referenčních fotograﬁích představuje jednotlivé typy prvků s ohledem na
charakter místa, kde jsou navrženy.
Poslední část je složena z doplňujících příloh k urbanis cké studii. Nachází se zde oddíl
věnující se historii Bo če a jeho okolí, mapa majetkoprávních vztahů a výsek
Metropolitního plánu.

o
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 Územní systém ekologické stability na pozemcích koryta toku Bo č a
pozemcích souvisejících
 Přírodní památka Meandry Bo če
 Přírodní park Hos vař – Záběhlice
 Kategorie záplavových území (C - průtočná) - pozn. nutná koordinace s akcí
„Úpravy koryta vodního toku Bo č v ř. km 7,2 – 12,1 (etapa 1)“, zpracovatel
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