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Dne 19. června 2018 se uskutečnila první událost veřejného plánování podoby území projektu Divoká 
Vltava. Cílem projektu je (mimo jiné) revitalizovat oblasti na severních březích Císařského ostrova. Na 
těchto místech vznikne několik nových veřejných prostranství s potenciálem přilákat nové návštěvníky. 
Zapojení veřejnosti do plánování nové podoby břehů ostrova a průlehu mezi kanálem a tokem řeky bylo 
zaměřeno na možnosti vybavení těchto prostranství, nároků uživatelů na prostupnost a charakter 

samotného místa.  
 
Veřejnost se na plánování mohla podílet ve dvou aktivitách. V průběhu celého dne byl otevřen plánovací 
stánek, kde mohli účastníci popsat své pocity z prostranství na Císařském ostrově a jeho okolí. Technikou 
mentálních map (dle Eric Hirsch a Kevin Lynch1) jsme zaznamenali hlavní pocity uživatelů prostranství, 
které mají průmět do užívání veřejného prostoru. Otázky se týkaly současného užívání okolních 
prostranství (požadavky na změnu, zachování hodnot, identifikaci základních nedostatků apod.). Současně 
mohli účastníci plánování přijít s vlastními nápady a podněty jak břehy Vltavy proměnit, oživit či doplnit.  
 
Druhou možností zapojení veřejnosti do plánování budoucnosti břehů Císařského ostrova bylo veřejné 
analytické plánování u kulatého stolu. Veřejně avizovaná akce se uskutečnila v podvečerních hodinách 
v plenéru přímo na břehu Vltavy, nedaleko bývalé/budoucí lávky mezi ostrovem a Trojou.  
 
Obě plánovací akce měly rozdílná témata a přinesly širokou paletu výsledků. Zatímco večerní kulatý stůl 

zhodnotil především základní problémy pojící se s provozem na Císařském ostrově, plánovací stánek 

pomohl zmapovat využívání veřejného prostoru a přinesl paletu nápadů pro budoucí oživení veřejných 

prostranství. Plánovali návštěvníci všech věkových kategorií, a samozřejmě i děti.  
 
Plánování na stánku se zúčastnilo zhruba 50 respondentů. Podvečerní veřejné plánování navštívilo zhruba 
10 zájemců.  
 

                                                 
1 Hirsch E., Landscape: Between Place and Space, In Hirsch, E., O'Hanlon, M., (eds.), The Anthropology of Landscape: The 
Perspectives on Place and Space, Oxford, 1995, str. 1–30. 
Lynch, Kevin. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004. xi, 202 s. ISBN 80-7273-094-0. 
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Výsledky plánování 
 
Obecně se prokázalo, že ostrov je vnímaný spíše v kontextu blízkého parku Stromovka a trojských břehů 
(od Trojského mostu dále po cyklostezce směrem do Klecan). Samotný ostrov je v představivosti 
návštěvníků redukován na úzký tranzitní koridor mezi lávkami na ostrově – málokdy měli respondenti 
zkušenost i s dalšími částmi ostrova. 
 

Aktivita 1 - Plánovací stánek 
 
Návštěvnost ostrova 

 

 
Prostorové schéma návštěvnosti ostrova a okolí 

 
Místa, která návštěvníci znají a používají, jsou spojena s tranzitem skrze ostrov (cesta mezi dvěma mosty – 
do Stromovky, a bývalou lávkou do Troji – č. 1). Na tomto místě je také nejvíce veřejně využívaných atrakcí 
(ohrada s koníčky - č. 2, občerstvení č. 3 , pláž pro plavení psů a koní č. 4).  
 
Méně už jsou využívány břehy směrem od bývalé trojské lávky na obě strany. Překvapivě ale nepatří 
nejvzdálenější břeh od trojské lávky kopírující tzv. starou čističku mezi nejméně známé. Tuto část ostrova 
využívají jak cyklisté, tak chodci (dále také rybáři). V pozdějším pojednání nápadů uživatelů na funkční 
prvky v těchto zónách častokrát zaznělo, že potenciálem tohoto místa je vytvoření relaxační zóny – 
protiklad rušné stezky na trojském břehu č. 5. Nejméně známou se tak ukazuje část od jezu po bývalou 
lávku č. 6, a současně také budoucí plocha průlehu č. 7, která je ale prakticky nedostupná kvůli majetkovým 
poměrům a bujné vegetaci.  
 
V tranzitním koridoru po zpevněné cestě se potkávají rozliční uživatelé, jejichž potřeby jsou často 
protichůdné (č. 1). Toto místo je tak vnímáno jako potenciálně nebezpečné především chodci a in-line 
bruslaři mířícími na „trojskou cyklostezku“ – ti jsou ohrožováni především motorovou dopravou 
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(momentálně i ze stavby nové vodní linky čističky odpadních vod). Most na břeh Stromovky má svou 
bezbariérovou obchůzkovou trasu, účastníci šetření ji ale buď neznali, nebo ji vnímají jako příliš zdlouhavou 
a komplikovanou cestu č. 8. Upozorňují, že silniční komunikace k mostu je poměrně široká, souběh 
motorové a další dopravy je ovšem nebezpečný č. 1. Problematická situace je ve všech případech pro in-
line bruslaře. Sklon silnice od mostu směrem na ostrov je velmi příkrý, takže se brusle rozjedou do 
nevhodné rychlosti. Objízdná trasa není pro in-line brusle vhodná.  
 
 
Nespokojenost – pohled respondentů 

 

 
Schéma nespokojenosti respondentů se stavem veřejných prostranství 

 
Nejvíce podnětů v tomto směru referovalo k cyklostezce na trojském břehu č. 1 – tedy mimo cílové území 
projektu Divoká Vltava. Tento bod je ovšem důležitý, jelikož současné vnímání ostrova je spojeno právě 
s tranzitní zónou vedoucí přes zborcenou lávku. Současný přívoz (léto 2018) je svou přepravní kapacitou i 
intervalem nedostatečný. Trojský břeh bude třeba do budoucna řešit. Kapacita úzké stezky nedostačuje 
mnoha rozličným druhům přepravců (chodci, bruslaři, cyklisté, motorová doprava). Především pak osobní 
vozidla s povolením vjezdu (ale také vozidla návštěvníků kempu a služeb u vodáckého kanálu) jsou viděna 
jako zcela nepatřičná a ohrožující. Objevila se ale i obava z rozvoje trojského břehu bytovou výstavbou 
v rozsáhlých oblastech za valem.  
 
Problémy ostrova referují skoro výhradně k tranzitní stezce po ostrově, a pak především její jižní polovině 
č. 2 (panelová cesta podél komunikace a výjezd na most do Stromovky). Přitom okolí občerstvení, obecně 
okraje budoucího průlehu jsou oblíbeným a častým místem k zastavení především s dětmi. Požadavek na 
ohraničené chodníky pro pěší, oddělenou stezku pro in-line bruslaře, a zůstatkovou silniční komunikaci pro 
zbylé druhy bez/motorové dopravy byl několikrát zmíněn. Okrajově se vyskytly poukazy na zápach z čističky 
odpadních vod, ale také poukazy na současný stav, kdy je veřejnosti nedostupná většina oblastí na ostrově. 
Respondenti se pozastavovali nad nevyužitým charakterem koňského závodiště na jižním břehu ostrova. 
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Z hlediska oslovených účastníků plánování mají především koně své pevné místo na ostrově, a neměli by tu 
chybět.  
 
Spokojenost 

 
Účastníci plánování si chválili především souběh občerstvení s blízkou ohradou s koňmi. Je to podnět, za 
kterým se opakovaně vrací i s dětmi. Oblíbená je i blízká písková pláž pod bývalou lávkou, která ale nemá 
parametry pro komfortní pobyt u vody. Je viděna spíše jako užitková.  
 
Poptávka po změně 

 

 
Schéma poptávky po změně veřejných prostranství 

 
Nápady na změnu se týkají okolního prostoru současného občerstvení u jezdecké haly. Toto oblíbené 
výletní místo má již nyní poměrně příjemný a kontrolovatelný prostor mezi silnicí a halou, dále tento druh 
prostoru ale nepokračuje. Okolí by mělo být upraveno tak, aby nabídlo nové možnosti relaxace a pobytu 
v přírodě – v současnosti je buď neprostupné, nebo na soukromých pozemcích.  
 
Kromě lávky samotné se hovořilo především o změnách trasování cest pro cyklo, pěší a bruslaře mezi 
oběma mosty na ostrově. Lávka by do budoucna měla být širší a umožňovat oddělený provoz pěší a další 
dopravy, ideálně také úrovňová, aby nedocházelo k rozjezdu bruslařů, kteří mají omezené možnosti brzdit 
svůj pohyb č. 1.  Objevil se také nápad na doplnění ostrova novým mostem pouze pro pěší, přesněji řečeno, 
pro běhání (jogging). Trasu kolem ostrova, který má délku několik kilometrů, vidělo několik běžců jako 
ideální místo pro jogging, kde by nedocházelo ke kolizím s cyklisty, jako na trojské straně č. 2. Padla 
poznámka k separování uhynulých ryb z vodáckého kanálu. Ryby nemají přirozený přechod, mrtvé jedince 
vyndají z vypuštěného kanálu na břeh.  
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Návrhy na proměnu veřejných prostranství 
 

 
Schéma analytického rozdělení ostrova při plánování 

 
Při plánování jsme uvažovali sektorově. Celé území projektu Divoká Vltava, které je dostupné veřejnosti, 
bylo rozděleno na čtyři sektory (viz plánek). Nápady jsme řešili ve spojitosti s konkrétním územím. Zbylé 
podněty referují k celku ostrova, či se týkají širších vazeb na Stromovku či trojský břeh. Prvně byl 
respondent doptáván volně, bez specifikace území, následně byl doptáván jmenovitě na jednotlivé sektory. 
 

Sektor 1 – břeh od severního mysu ostrova u jezu po bývalou trojskou lávku 
 
Tato oblast, podobně jako sektor 2 a 3 těží z blízkosti hlavní prostupné trasy po ostrově. Respondenti viděli 
břehy jako otevřené, dostupné a ideálně svažité, což může napomoci vstupu do vody v teplých měsících. 
V současnosti je to místo s přirozeným lidským ruchem i na druhé straně řeky, úvahy proto šly směrem 
k tomu, že toto místo je vhodné pro lidský provoz a ruchu – na rozdíl třeba od sektoru 3, který respondenti 
viděli jako místo pro volně žijící živočichy.  
 
Obecně se dá shrnout, že to je vhodné místo pro pobyt člověka u vody. Břehy by měly být upravené tak, 
aby zde byl mírnější sráz, jednoduchý přístup do vody, a to jak po kamenech, tak po jemnějším povrchu 
(písek) s ohledem na citlivější pokožku dětí. Je to místo pro celodenní pobyt v letních měsících, který může 
těžit z blízkosti občerstvení (případně restauračního zařízení). Místo by mělo být průchozí, ve svém 
charakteru ale cílové – nesouhlas padl s možností obchůzkové trasy touto lokalitou. Poptávány byly mělké 
zátočiny pro bezpečný pobyt ve vodě dětí; doplňkové stavbičky ze zasázeného vrbového proutí spletené do 
altánů a bludišť; případně laguny pro pozorování vodního života (podobně jako je tomu na druhém břehu 
pod ZOO).  
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Sektor 2 – tranzitní komunikace mezi mosty a oblast budoucího průlehu 
 
Tento sektor lze rozdělit na nápady směřující k řešení 1) průlehu, 2) okolních prostranství, komunikací a 
služeb. 
 
V širších diskusích jsme se setkávali s názorem, že toto místo by mělo být něco jiného než park anglického 
typu jako Stromovka, a rozhodně jiný než frekventovaný trojský břeh – „je to tam jak na Václaváku“, znělo 
hodnocení jednoho z respondentů. Plánovaný přirozený charakter s přírodními edukačními i relaxačními 
prvky se setkal s pochopením a přijetím. Současně je ale občerstvení (případně i restaurace ve stylu „fine 
dining“) viděno jako vhodná služba v této oblasti. Mnohokrát se objevil důraz na potřeby rodičů s dětmi. 
Součástí průlehu je i spodní pláž na severní straně, která by měla být zachována a kultivována. Důraz byl 
kladen na stinný charakter místa, což je v souladu s požadavky i na další relaxační prostory ve městě – 
stinných míst je nedostatek. Součástí prostoru by mohly být i stromy pro natažení oblíbené slackline, nebo 
volné posezení. Místo by mělo především dětem nabídnout i prostor, kde  se něco nového naučit o přírodě 
či ostrově.  
 

 
 
Jak již bylo řečeno, je zde nejvýraznější poptávka po oddělení provozu pěší, bruslařské a ostatní dopravy na 
hlavní stezce mezi mosty obrázek č. 1. Současné oddělení (panelová stezka – silnice – koridor pod mostem 
do Stromovky) je shodně viděno jako nedostatečné. Nejvhodnější řešení vidí respondenti v realizaci těchto 
koridorů – zkušenost z „trojské cyklostezky“ (ale také např. z modřanské cyklostezky, na kterou jsme 
v diskusích narazili jako na odstrašující příklad). Nutno říci, že hned od ústí Stromovky (jižní břeh plavebního 
kanálu) problém se souběhem různých druhů dopravy mizí díky oddělení motorové dopravy a dostatečné 
šíři a kvalitě podkladu komunikace skrze park. Shrnuto - zatímco problém souběhu dopravy na „trojské 
cyklostezce“ je obtížně řešitelný, na ostrově by své řešení nalézt mohl.  
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K dalšímu poptávanému vybavení patří veřejné toalety (spojené s provozem restaurace), griloviště jak 

v průlehu, tak na břehu řeky na pláži, přírodní prolézačky pro děti s motivem řeky a tradice místního 

života. Samostatnou kategorií je poptávka po veřejném využití jezdeckého oválu na jižním břehu ostrova – 
dle dostupných informací je čerstvě prodán soukromému investorovi.  
 

Sektor 3 a 4 – od bývalé trojské lávky na jižní mys ostrova u „Bosny“ 
 
Tyto sektory byly dle očekávání nejméně známé, respondenti se k jejich stávající podobě nedokázali 
vyjádřit, a tak reagovali spíše na vysvětlenou koncepci akčního pánu Divoké Vltavy tazatelem. Zajímavé je 
ale, stejně jako v případě sektoru 1, srovnání s okolními prostranstvími (především Stromovka a trojský 
břeh). Odlehlost, horší dostupnost, neobydlenost a ztížená prostupnost byly viděny jako pozitivní charakter 
lokality. Právě kvůli těmto rysům mohou být břehy pod oběma čističkami oázou klidu, místem pro 
pozorování života kolem řeky, klidnou práci, pěší procházky (včetně terénního joggingu), a místem pro 
nové spojení s trojským břehem.  
 
Nejširší část břehu pod původní čistírnou (sektor 4) je pak viděna i jako místo vhodné pro návštěvy 
z Podbaby, Lysolají, obecně ze severního břehu řeky. Respondenti si zde dokáží představit i stánek 
s občerstvením, pokud bude toto místo jednoduše dosažitelné z Podbaby (od historické čistírny odpadních 
vod) přes můstek. Pobytová louka se zpevněnou panelovou cestou by následně mohla nabídnout širší 
nabídku sportovní volnočasové činnosti (piknik, relaxace, procházky, slackline, pétanque). Využití by mohla 
najít i jako klidnější forma náplavky pro společenské setkávání. 
 
Podněty pro celkové řešení a další zajímavé nápady 

 
Uvádíme pouze heslovitě 
 

• naučná stezka o přírodě kolem ostrova   

• kolotoče   

• vodní pítka na trojské straně u stezky   

• lavičky, toalety na ostrově   

• uzamykatelné skříňky pro in-linery (také cyklisty) u trojského mostu   

• umístit pítko k fitness hřišti na trojské straně (vedle galerie Trojský kůň)   

• pěší relax zona na březích   

• plážový bar na severní pláži ostrova u bývalé lávky   

• jízda na koni pro návštěvníky  kolem ostrova  

• přírodní park se zábavnými přírodními prvky na ostrově   

• místa k posezení   

• kamenitá pláž na smočení nohou u trojského jezu  

• hospůdka s teráskou, občerstvení, malý mlýn (sektor 4)   

• dětské hřiště   

• informace o čističce odpadních vod   

• „piknik island“   

• jízda na paddleboardu (vytvořit místo pro nastupování ze břehu u policajtů)   

• lavičky na pláži, molo na brouzdání, ověžení nohou v řece   
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Veřejné analytické plánování 
 
Veřejné projednání řešení břehů ostrova v projektu Divoká Vltava se zaměřilo na zhodnocení současného 
stavu veřejných prostranství a návrhů na možné budoucí úpravy. O každém bodu mohli účastníci 
projednání nakonec hlasovat, aby zdůraznili jeho důležitost a ukázaly se průniky ve vnímání uživatelů (viz 
tabulka s body). 
 
Projednání se odehrávalo v těchto okruzích:  
 
Silné stránky – kvality současného stavu, důležité pro zachování do budoucna, ochrana hodnot a 
zaužívaných aktivit veřejných prostranství ostrova.  
 
Slabé stránky – deficity či problémy současného stavu vhodné k odstranění, přepracování či doplnění.  
 
Aktivity – návrh možných funkčních prvků, krajinných realizací a snazší prostupnosti v budoucnu.  
 
Charakter – ověření souladu návrhu a požadavků současných i budoucích uživatelů ostrova.  
 
 
 

Současnost 
Silné stránky 

Slabé stránky 

Budoucnost 
Aktivity 

Charakter 
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Silné stránky 
 
Nejdiskutovanějším tématem byl charakter ostrova v porovnání s ostatními parkovými a volnočasovými 
prostranstvími v nejbližším okolí (Stromovka, trojský břeh). Ostrov je viděn jako oáza klidu, kde byly 
v posledních letech minimalizovány zásahy. Z mnoha promluv se ukázalo, že obyvatelé Troji, ale také 
letenského okolí Stromovky trpí nadměrnou hlukovou zátěží z akcí a zábavního provozu ve Stromovce, 
holešovickém výstavišti a na trojském břehu. Císařský ostrov je tak vítaným zklidněním mezi různými 
okolními atrakcemi. Jasnou hodnotou je pláž u bývalé lávky na ostrově. S požadavkem na rozšíření 
plážových prostranství s mírným vstupem do vody se lze setkat i v podnětech z plánovacího stánku. Řeka je 
v každém případě krajinný prvek, který lidé chtějí využívat a k němuž si hledají cestu. Trasou na ostrově je 
míněna obvodová stezka, která lemuje skoro celý ostrov (v současnosti je ovšem jeho jižní část 
neprostupná).  
 
 

Podnět bodů 

pláž u bývalé lávky 5 

příroda - krajinný ráz 5 

bývaly dlážděné plochy s tůněmi – proměněno do zajímavé pobřežní 
struktury kamenité 

5 

volný přístup k řece 4 

ostrůvek s volavkami 4 

klid – výhoda oproti Stromovce 3 

trasa na ostrově 3 

potenciál rekreační splavnosti řeky 1 

vizuální otevřenost prostoru do všech stran, přehlednost, lidské 
měřítko 

1 

od jara se sem opírá slunce 1 
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Slabé stránky  
 
V hodnocení slabých stránek lze spojit několik bodů dohromady. V tomto bodu nelze jasně oddělit 
problémy ostrova a okolních trojských břehů, jelikož je celá kotlina viděna jako spojitý prostor. Negativní 
vlivy se týkají přetížení celého území Císařského ostrova návštěvníky místních institucí a nárazových akcí. 
S ním je spojený jak hluk, tak problémy především s parkováním na trojské straně. V nárazech je dopravou 
návštěvníků zahlcena především oblast pod Rybářemi. Samostatnou kapitolou je souběh mnoha 
rekreačních i operačních druhů dopravy na trojském břehu. Zde je cyklostezka, která hostí bruslaře a pěší 
návštěvníky, dále také motorovou osobní i zásobovací dopravu do místních podniků a organizací. 
Samostatně diskutovaným tématem bylo, že participativní projednání řeší zbytečný detail budoucího řešení 
ostrova a jen protahuje dobu, kdy by se mělo začít s revitalizací. Účastníci si byli velmi dobře vědomi 
návrhů z let 2015 a zdůraznili, že netrpělivě očekávají nejen začátek, ale především dokončení 
kompenzačních úprav týkajících se výstavby nové vodní linky čističky odpadních vod.   
 

Podnět bodů 

přetížená cyklotrasa na trojském břehu 5 

koncentrace velkých zábavních areálů v Praze ojedinělých (nárazově 
vysoký počet lidí) 

4 

čistička smrdí 4 

přetíženost území návštěvníky 4 

nárazová doprava – velké kapacity kombinace mnoha druhů dopravy 3 

značná část pozemků soukromá (ostrov, blokace cest) 3 

vodohospodářský záměr schválen, ale nic se neděje – uvítali bychom, 
aby se už dělo 

3 

chybí toalety (pouze neoznačené toalety na parkovišti) 2 

služby, které byly, zmizely, nyní málo využité 2 

kalové nánosy u čističky, zarostlé 0 
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Aktivity  
 
Aktivity, podobně jako slabé stránky, propojuje snaha o zachování klidového režimu na ostrově prostého 
pravidelných i nárazových masových zábavních akcí. Uchráněn by měl být ostrov také před servisními 
službami okolních institucí (ZOO, Trojský zámek, Botanická zahrada, Stromovka, tenisové kurty u 
Stromovky atd.). Účastníci také mysleli na dělbu zátěže parkujících vozidel mezi Troju a Podbabu, případně 
okraj Stromovky. Jako jedno z možných parkovacích míst byla označena také střecha nové vodní linky 
čistírny odpadních vod. Díky vyvýšenému charakteru střechy oproti okolní krajině a novému plánovanému 
pěšímu mostu do ZOO by mohla částečně ulevit od rekreační zátěže především městské části Praha Troja.  
 
Další více bodované body referovaly ke konkrétním novým aktivitám na ostrově. Spojuje je chuť vytvořit 
zde klidný a funkční park, který bude citlivě komunikovat s přirozenou faunou a florou kolem řeky. Nabídne 
místo především pro individuální zážitky stranou turistického a rekreačního ruchu na obou březích Vltavy. 
Ceněnou službou, která by měla být v souladu s možnostmi parku je občerstvení.  
 
 

Podnět bodů 

místo pro rybí přechod 5 

žádné komerční aktivity s výjimkou těch, které by do charakteru parku 
zapadaly 

4 

parkování na levém břehu řeky (např. na střeše čističky) 3 

MHD na levém břehu (např. nádraží Holešovice – Císařský ostrov) 3 

vodní tramvaj nádraží Holešovice – nádr. Podbaba + cyklostezky – 
odlehčení individuální dopravy v Troji 

3 

peřejky – rekreační trasa pro lodičky 2 

místa pro piknik a grilování 2 

zachovat a lépe zpřístupnit okružní cestu 2 

stánek s občerstvením u hlavní trasy skrz ostrov 
1 

občasné dřevěné altány 0 

stánek lze dát i dále od cesty, třeba u té druhé lávky propojující ostrov 
se ZOO 

0 

parkoviště na ostrově je zbytečné, ať parkují o víkendu ve volných 
ulicích prahy 7 

0 

pobytová plocha se servisním zázemím (toalety) také v části 4. 0 

Toalety 0  
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Charakter budoucích revitalizovaných prostranství 
 
Společným jmenovatelem budoucího řešení břehu Císařského ostrova by mělo být udržení a prohloubení 
jeho přirozeného přírodního charakteru, kde bude člověk citlivým a dočasným každodenním návštěvníkem. 
Podoba parku by neměla být poplatná potřebám člověka, ale spíše zdejší přírody, která bez větších 
problémů koexistuje s čistírnou odpadních vod. Ostrov je nevytěženým potenciálem. Břehy ostrova by bylo 
třeba kultivovat, odstranit zde kalové nánosy z čističky, díky nimž zde nekontrolovatelně bují vegetace. 
Zřízení průlehu s několika toky říček, umožňujícími bezpečný přechod ryb je viděno jako příležitost. 
Účastníci jsou ztotožnění s vítězným návrhem revitalizace břehů ostrova a těší se na novou možnost 
nerušeně pobývat v blízkosti řeky. 
 

Podnět bodů 

klidnější, přírodnější, syrové, přirozenější, ne takový lunapark 4 

vytvoření průlehu 3 

údržba – erudovaná péče o dřeviny 
3 

kontakt s vodou – rekreace, zpřístupnit řeku schůdky/pláží, kultivací 
břehu 

3 

cestičky/lávky v přírodním prostoru, ne asfalt 2 

Naučný ostrov 2 

zásadně nekomerční zóna 2 

postupné svažování terénu – odhalení štěrkopískových vrstev – nebude 
růst nálet jako na kalových vrstvách + se zvýší průtočný prostor 

2 

 
otevřenost cesty skrz větší okolí – hlavní trasa – přílišná koncentrace 
všech aktivit podél cesty a pak nevnímám zbytek ostrova – trochu 
rozmělnit 

2 

 
lidé souhlasí s vítězným návrhem 

2 

 
do břehu ostrova tolik nesahat 

1 

zaplavitelný park při povodních  1 

 
lépe přístupné 

0 

 
znovu zvýšit biodiverzitu 

0 
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Shrnutí 
 
Obě veřejná plánování nabídla zájemcům možnost podílet se na finální podobě veřejného mobiliáře a 
charakteru krajinářských úprav na Císařském ostrově. Výsledek samozřejmě není reprezentativním 
výstupem. V mnohém ale naznačil, jak situaci vidí uživatelé s mnohaletým zájmem o rozvoj ostrova. 
Ukázalo se, že vítězná studie úpravy Trojské kotliny je pro veřejnost přijatelná a očekává se její brzká 
realizace. Zájem o dílčí úpravy terénu s doplněním funkčních prvků pro rekreační využití zcela jistě u 
respondentů byl.  
Plánování přineslo řadu drobných momentů a nápadů na úpravy veřejného prostoru. Skoro ve všech 
případech byl akcentován klidový, relaxační a přírodní charakter vybavení ostrova. Panuje shoda, že člověk 
by zde měl být nerušicím a dočasným návštěvníkem. Ostrov by měl být v každém případě prostorem, který 
nebude přispívat k dalšímu přílivu turistického ruchu a masivního rekreačního využití. Navržené úpravy 
referují k spíše minimalistickému využití břehů i průlehu, ovšem se zachováním oblíbených služeb 
v tranzitním koridoru mezi lávkami (občerstvení, pozorování koníčku, hladký průchod a průjezd na 
bezmotorových prostředcích). Respondenti mají chuť objevovat břehy ostrova, vydávat se tam za relaxací a 
za sportem (jogging). Ostrov by měl mít i svou naučnou rovinu dopomáhající zájemcům k pochopení 
symbiózy města a přírodních prvků.  
Dá se předpokládat, že pokud budou břehy Vltavy uzpůsobeny tak, aby nabídly výše uvedené možnosti, 
stanou se oblíbeným místem návštěv pro zvědavé návštěvníky. 


