
 

Přílohy 

 

Příloha č. 1: Struktura rozhovorů dle jednotlivých sfér aktérů 

Veřejné sféra: 

 plánovací dokumentace (vlastní strategický plán apod.) 

 jakým způsobem je přistupováno k rozvoji vymezeného území 

 největší problémy vymezeného území a řešení problémů 

 komunikace s developery, investory a specifické požadavky 

 komunikace s veřejností, participační akce, spolupráce 

 komunikace s ostatními subjekty veřejné sféry 

 stanovisko ke konkrétní problematice, např.: dopravní řešení, vltavské břehy, 

Libeňský most, zahrádkářské kolonie, židovské ghetto, industriální stopy,... 

 

Soukromá sféra: 

 developerský projekt  

 výběr lokality, problémy projektu  

 způsoby rozvoje daného území (a okolí) 

 komunikace s veřejnou sférou 

 komunikace s veřejností, neziskovými organizacemi 

 komunikace s ostatními aktéry 

 využití evropské podpory 

 podpora ze strany města/městské části  

 

Nezisková sféra: 

 činnost, záměry, cíle 

 pořádané události, akce (zapojování veřejnosti) 

 komunikace s veřejnou sférou 

 komunikace s ostatními (neziskové organizace, soukromý sektor) 

 vnímání transformace Libně – Holešovic 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2: Libeň, Holešovice a tok Vltavy na plánu z roku 1911 

 

       Zdroj: Historický ústav akademie věd ČR (z archivu hl. města Prahy) 2006 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3a: Developerské projekty a další významné lokality v případovém území dolní Holešovice a dolní Libeň 

 

Zdroj: ČÚZK, ArcČR 500 



 

Příloha č. 3b: Developerské projekty a další významné lokality v případovém území dolní Holešovice a dolní Libeň  

Členění území 

v diplomové 

práci 

Podrobnější 

členění 

Označení  

v mapě 

(příloha č. 3) 
Objekt/záměr Stav* 

Levý břeh 

Příbřežní oblast 

na území MČ 

Prahy 7 

1 River Lofts dokončené 

2 Prague Marina 2 plánované 

3 Sídlo Českých přístavů plánované 

4 Classic 7 bussines center (Akciový parní mlýn) dokončené 

5 Prague Marina Office center dokončené 

6 Prague Marina dokončené 

7 Marina House dokončené 

8 
objekty z areálu Holešovického přístavu (celní expozitury, 

přístavního dozorství, železničních zaměstnanců, služebních obydlí) 
dokončené 

9 Cresco rezidence (bývalá Tesla) plánované 

10 Lighthouse Vltava Waterfront Tower dokončené 

11 kanceláře a sport (továrna Václava Kutiny) dokončené 

Holešovická kosa 

12 Marina Island v realizaci 

13 Marina Island II plánované 

14 
Lofty Holešovice (funkcionalistické skladiště areálu Holešovického 

přístavu) plánované 

15 Marina Island III (Prague Marina III)(mrazírny) plánované 

16 lávka plánované 

Spojnice Most 17 Libeňský most stávající 

Pozn.: *kategorie: stávající, dokončené, plánované objekty a objekty v realizaci 

Zdroj: vlastní 

 



 

 

 

 Příloha č. 3b (pokračování): Developerské projekty a další významné lokality v případovém území dolní Holešovice a dolní Libeň  

Členění území 

v diplomové 

práci 

Podrobnější 

členění 

Označení  

v mapě 

(příloha č. 3) 
Objekt/záměr Stav*  

Pravý břeh 

Maninská kosa 18 Stará plavba (přesídlení přístavu) plánované 

Libeňský ostrov a 

nejbližší okolí 

19 Zahrádkářská kolonie stávající 

20 Dock rezidenční (River Watch, Marina Boulevard, Marina View) v realizaci 

21 Dock komerční 1-5 v realizaci 

Příbřežní oblast 

na území MČ 

Prahy 8 

22 Palmovka park I. dokončené 

23 Palmovka park II. dokončené 

24 Palmovka Open park III. v realizaci 

25 Palmovka Open Park IV. v realizaci 

26 Palmovka Open Park 0 v realizaci 

27 Soubor Zenklova plánované 

28 One Palmovka (autobusové nádraží) plánované 

29 Židovský hřbitov, židovská synagoga stávající 

30 Nová Palmovka v realizaci 

31 Löwitův mlýn stávající 

32 tunel pod Palmovkou plánované 

Sousedící území 33 Rohanský ostrov plánované 

Pozn.: *kategorie: stávající, dokončené, plánované objekty a objekty v realizaci 

Zdroj: vlastní 

 

 


