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Shrnutí a hlavní doporučení 
Tato zpráva přináší výsledky úvodního zapojení obyvatel do přípravy krajinářské studie území  

Trojmezí, které probíhalo zejména v červnu 2022. Spolu s dalšími materiály jsou tyto výsledky  

vodítkem pro zpracování návrhu studie. Proto jsme se zaměřili na zmapování, jak vnímají uživatelé 

území v současnosti a jaká jsou jejich očekávání a představy o budoucnosti Trojmezí.  

V současnosti je území ceněno zejména jako klidné a nezastavěné, kde je prostor pro přírodu,  

hospodaření i trávení volného času. Právě díky své rozlehlosti a rozmanitosti skýtá místa, kde se dá 

pobývat, procházet se, relaxovat či sportovat. Vyhledávané jsou v tomto ohledu zejména meandry 

Botiče, louka na pomezí Sadů zahradnické mládeže i samotné Sady. Významnými jsou proto také vodní 

plochy retenčních nádrží na Chodoveckém potoku.

Hranice mezi pozitivními a negativními aspekty současné podoby území je poměrně široká a neostrá, 

což je dáno individuální perspektivou jednotlivých uživatelů. Jejím rámcem je koneckonců právě to,  

že co jedni vnímají pozitivně jako její divokost, opuštěnost, přirozenost či rustikálnost, to druzí  

vnímají jako špatnou údržbu, neupravenost, neprostupnost, až nebezpečnost.

Ze zapojení veřejnosti vzešly nároky na snadnější pohyb územím, na vytvoření nerušícího, drobného 

zázemí pro relaxaci či pobyt v přírodě. Vedle zlepšené využitelnosti území lidé požadují zejména 

zachování přírodního charakteru lokality. Není pro ně žádoucí zde vytvářet robustní zázemí. 

Velkou bolestí a zároveň příležitostí jsou Sady zahradnické mládeže. Část návštěvníků území se  

po Sadu a jeho okolí pohybuje, mnoho lidí se však v prostoru Sadů necítí komfortně kvůli jejich  

neprostupnosti a přítomnosti lidí bez domova. Jako nepřístupné a nebezpečné místo je rovněž  

vnímáno opuštěné zahradnictví. Obdobné je to s nevzhlednou a nevyužitou retenční nádrží uprostřed 

území. Při tom si ji lidé spojují s často opakovaným přáním – s místem pro koupání.

Největší hrozbu lidé spatřují zejména v tom, že území bude zastavěno domy, výškovými stavbami  

či asfaltovými komunikacemi. Lidé se také obávají, že v území vznikne park s atrakcemi, které naruší 

právě ty hodnoty, pro které si jej dnes cení. 



Postup zapojení veřejnosti do přípravy 
podkladů krajinářské studie Trojmezí
Zapojení veřejnosti do přípravy krajinářské studie probíhalo od dubna do června roku 2022. Zaměřili jsme 

se především na obyvatele městských částí, které Trojmezí obklopují, tedy Prahu 4, 10, 11 a 15. Soustředili 

jsme se hlavně na návštěvníky území z okolních čtvrtí. Pro ně byla určena trojice vzájemně se doplňujících 

aktivit, která jim umožnila aktivně se do přípravy zadání zapojit.

Pro občany jsme na pěti různých místech v okolí Trojmezí otevřeli tzv. plánovací stan. Ve dvou termínech se 

mohli společně se zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vydat na komentovanou  

procházku přímo do Trojmezí. Pro ty, kteří se nemohli účastnit setkání fyzicky, jsme připravili on-line  

pocitové mapování a dotazník. 

Plánovací stan měl formát průtokového setkání, tzn. individuálních rozhovorů s uživateli území vedených  

na frekventovaném veřejném místě, kudy procházejí a mohou tak získat podrobnosti k připravované 

studii. Zároveň mohli vyjádřit své postoje a očekávání ve vztahu k území. Zapojit se mohli prostřednictvím 

tzv. pocitové mapy a zodpovězení otázek, co je pro ně v území hodnotné, nebo problematické a jak by si 

představovali jeho budoucnost. Setkání probíhala každý den v týdnu od 13. do 19. června s výjimkou pátku 

a soboty. Avšak každý den na jiném místě, abychom usnadnili občanům z jednotlivých městských částí se 

zapojit. Dle počtu na místě distribuovaných informačních letáků můžeme říci, že tato setkání oslovila  

odhadem kolem 450 lidí. Podle počtu podnětů se aktivně zapojilo cca 200 osob.

V návaznosti na konání plánovacích stánků jsme spolu s veřejností 2x vyrazili přímo do terénu v doprovodu 

zástupců IPR Praha koordinujících pořízení studie. Cílem bylo získat od občanů další podněty a diskutovat  

o možné budoucí podobě Trojmezí. Těchto komentovaných vycházek se zúčastnilo 39 místních občanů. 

Svou povahou byly procházky spíše informativní a nevznikly během nich zásadnější podněty pro  

připravovanou studii.

On-line forma participace probíhala paralelně s aktivitami v prostoru Trojmezí od 13. do 26. června. 

Zaměřila se na obdobné cíle jako plánovací stan. Prostřednictvím pocitové mapy uživatelé území hodnotili 

pozitivní a negativní aspekty současného stavu území. Navazující anketa dokreslila způsob jeho využití, 

hodnocení v současnosti a preference respondentů ve vztahu k jeho budoucnosti. On-line participaci využilo 

172 respondentů, z 97 % šlo o obyvatele sledovaných městských částí. 

Obsah ankety byl připraven na základě předchozích 9 polostrukturovaných rozhovorů se zástupci  

místních obyvatel, organizací a spolků, skupinových rozhovorů se zástupci jednotlivých městských částí.  

V neposlední řadě jsme pro formulaci otázek ankety využili také sociologicko-antropologické studie  

prováděné na území Trojmezí v dubnu a květnu 2022.



Anketa
A/ POZITIVNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 
Hlavní pozitivní hodnotou Trojmezí byl pro dvě třetiny účastníků ankety fakt, že se jedná o velký kus 

divoké přírody uprostřed města. Pro přibližně polovinu účastníků byl hlavním pozitivem klid pro  

odpočinek, případně místo, kam mohou jít na čerstvý vzduch. Tyto preference podtrhnuli respondenti 

také čtvrtou nejčastěji volenou odpovědí, že zde „nejsou atrakce, které by narušovaly přírodní charakter.“

současná pozitiva lokality trojmezí
odpovědělo 163 respondentů

kus divoké přírody uprostřed města

klid pro odpočinek od shonu velkoměsta

místo kam můžu jít na čerstvý vzduch

nejsou zde  atrakce, které by narušovaly přírodní charakter

přírodní park v dosahu bydliště

člověk zde má svůj prostor, není zde přelidněno

v letních vedrech ochlazuje rozpálené město

prostor pro sportovní aktivity

venkovský charakter v místech, kde hospodaří Toulcův dvůr

rozmanitost území tvořeného víceméně přírodními prvky

výhledy na Prahu a Žižkovskou věž

prostor pro setkání či výlet

jiné

0% 66%



Tyto pozitivní hodnoty potvrzuje také analýza odpovědí na otevřenou otázku „jak byste popsal/a 

své pocity, které ve Vás Trojmezí vzbuzuje“. Pro víc jak dvě třetiny odpovídajících to je opět přírodní 

aspekt území, který jim nabízí klid (třetina respondentů) nebo volný prostor pro odpočinek.

B/ NEGATIVNÍ HODNOTY A PROBLÉMY V ÚZEMÍ 
Negativa byla vnímána slaběji než pozitiva, několik respondentů uvedlo, že žádná negativa nevnímají. 

Hlavním vnímaným negativem území je jeho rozdělenost a neprostupnost. Hned v závěsu se drží obava 

z lidí bez domova, na třetím místě je to neudržovaná zeleň. 

To, že za největší problémy jsou považovány právě neudržovanost a nepořádek spolu s obavami z lidí 

bez domova, nám potvrzují také odpovědi na otevřenou otázku. V ní však také zaznívá rovněž jedno 

z klíčových témat budoucnosti území – obava z jeho zastavění. Neprostupnost jako jedna z hlavních 

nevýhod území identifikovaných v předchozí uzavřené otázce zde už není akcentováno tak silně.

pozitivní pocity z trojmezí (zahrnuje pocity alespoň 2x zmíněné)
odpovědělo 109 respondentů

současná negativa lokality trojmezí
odpovědělo 148 respondentů

území  je rozdělené a neprostupné 

pocit ohrožení lidmi, co bydlí v Sadech zahr. mládeže

zeleň není dobře udržovaná

černé skládky nikdo nelikviduje

není se zde kam posadit, chybí tu lavičky

není tu dost možností jak překonat Botič

v okolí frekventovaných cest je nepořádek

není tu zázemí pro sportovní aktivity 

nejsou zde žádná hřiště pro děti

některé cesty jsou jen pro pěší 

lidé neuklízejí po psech

hrozí zde nebezpečí srážek pěších s cyklisty

není zde hygienické zázemí (toalety)

jiné

0% 43%
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C/ PREFEROVANÉ SOUČASNÉ A BUDOUCÍ AKTIVITY
Současný způsob trávení času se odráží i v představách, jak by zde účastníci ankety chtěli trávit čas 

v budoucnu. V současnosti sem naši respondenti především vyráží na procházku sami (čtyři z pěti 

respondentů) případně s dětmi (každý druhý). Často sem naši respondenti také chodí běhat či pozoro-

vat živočichy a rostliny. Trojmezí je pro ně často prostě tranzitním prostorem; někam dál jím prochází 

třetina, druhá třetina jím projíždí na kole.

V otázce po tom, co by zde v budoucnosti chtěli dělat, se na prvních místech umístily opět individu-

ální procházky a relax, sport nevyžadující zázemí a volná hra dětí. Teprve na pátém místě se objevila 

aktivita, která dnes v Trojmezí chybí: koupání v přírodě blízkém koupališti (uvedla přibližně čtvrtina 

respondentů).

negativní pocity z trojmezí (zmíněné alespoň 2x)
odpovědělo 93 respondentů

současné aktivity
odpovědělo 162 respondentů

jdu na procházku

jdu se projít s dětmi

procházím někam dál

běhám

pozoruji faunu a �óru

projíždím na kole někam dál

venčím psa

jezdím na kole

trávím čas s přáteli

cvičím

nordic walking

lovím "kešky"

jdu na ryby

jezdím na koni

jiné

0% 76%

neudržované

ohrožení výstavbou

lidé bez domova

nepořádek

neprostupnost

nevyužité

v noci pocit nebezpečí

přílišná kultivace

chybí vybavení

neschůdnost po dešti

změna 

hluk

přelidněnost

smrad

0% 43%



D/ BUDOUCNOST ÚZEMÍ 
Odpovědi na otevřenou otázku po tom, čím by Trojmezí mělo být, opět potvrzují prioritu zachování 

původního, přírodního charakteru území, kde je možné vybudovat přírodní park, který bude zejména 

místem pro odpočinek a kde je důležité zejména více dbát na jeho údržbu.

Stejnou prioritu ukazuje ještě silněji formulace toho, čeho se naši respondenti bojí, že by se s územím 

mohlo stát. Tři čtvrtiny se obávají toho, že by se Trojmezí stalo zastavěným územím. Téměř polovina se 

obává i toho, že by v území převládly atrakce nad klidovým územím. Například „možnost koupání“ byla 

zmíněna ještě méně často než v předem strukturovaných odpovědích.

budoucí aktivity
odpovědělo 158 respondentů

čím se má území stát (odpovědi alespoň 2x zmíněné)
odpovědělo 142 respondentů

zachovat původní charakter

přírodním parkem/lesoparkem

přírodním místem pro odpočinek

udržovanějším územím

místem pro sport (cyklostezky, inline dráha, místa pro cvičení)

místem, kde je něco málo vybavení (napr. lavičky, koše, mlatové cesty)

parkem á la Stromovka (např. včetně míst na pikniky/grilování, stánků, restaurace)

přírodním parkem pro děti

průchodnějším územím

místem pro procházky

místem, kde bude i koupaliště

místem, kde bude i koupaliště

územím bez větší kultivace

chráněným územím

místem, kde je prostor pro psy

zčásti zachovat původní charakter

0% 39%

Individuální procházky a relax

sportovní a relaxační aktivity nevyžadující zázemí

volná hra dětí

piknikování, pobyt v přírodě s přáteli

koupání v přírodě blízkém koupališti

zapojení do po péče o přírodní hodnoty (monitoring, sečení)

společné zahradničení

aktivity vyžadující jednoduché bezúdržbové zázemí

pobyt s dětmi se zajištěným zázemím (hřiště, WC, atp.)

setkávání a spol. akce se zázemím, např. v restauraci

sportovní aktivity vyžadující zázemí s údržbou

jiné

0% 87%



čím se území nemá stát
odpovědělo 146 respondentů

zastavěným územím

parkem-plochou s atrakcemi (hřiště, stánky, skatepark, posilovny, koupaliště)

příliš kultivovaným prostředím (např. asfalt, fontánky)

neudržovaným územím

rozděleným územím

sportovištěm

komerčně využívanou plochou

skládkou

bydlištěm bezdomovců

0% 77%

E/ KDO SE DO ANKETY ZAPOJIL
Je třeba zdůraznit, že šetření mělo anketní charakter. Respondenti nejsou reprezentativním vzorkem 

obyvatel čtvrtí obklopujících zájmové území! Na druhou stranu jsou to ti, kterým na území záleží a nám 

by mělo tedy záležet na jejich názoru.

Odpovědi jsou tedy především od skupiny lidí, kteří do území zavítají alespoň jednou týdně. Ti tvoří 

téměř tři čtvrtě dotázaných.

jak často jsou v trojmezí
odpovědělo 163 respondentů

méně často; 10% 1x - 2x týdně; 31%

1x - 2x měsíčně; 17%

denně; 20% téměř každý den; 23%



V území se pak zdrží relativně krátce. Dvě třetiny z nich zde jsou hodinu či méně.

Častěji, zhruba ve dvou třetinách případů míří do území s někým (s rodinou, partnery, přáteli). Méně 

často pak sami.

kolik času stráví v trojmezí
odpovědělo 163 respondentů

Drtivá většina sem běžně přichází pěšky (93%). Třetina z nich si někdy na cestu vezme bicykl.

Naprostá většina respondentů pak pochází z městských částí obklopujících Trojmezí. Je zajímavé po-

měrně velká účast obyvatel Prahy 4, protože té se dotýká jen velmi malé části území.

s kým trojmezí většinou navštěvují
odpovědělo158 respondentů

jak se do trojmezí dostávají
odpovědělo 164 respondentů

s přáteli; 6% s rodinou; 42%

sám; 38%

v páru; 15%

půl hodinu; 16% hodinu; 47%

více než hodinu; 37%

pěšky

na kole

autobus

autem

tramvaj

jinou MHD

jinak

0% 93%

bydliště účastníků ankety
odpovědělo 161 respondentů

Jiné; 1%

Praha 10; 35%

Praha 11; 19%

Praha 5; 1%

Praha 4; 16%

Praha 3; 1%

Praha 15; 29%





místa, kde je to pro uživatele území příjemné

místa, kde je to pro uživatele území nepříjemné

místa, kde je to pro uživatele území příjemné

místa, kde je to pro uživatele území nepříjemné

Pocitové mapování
Pocitové mapování probíhalo jak on-line jako úvodní část ankety, tak fyzicky během setkání s veřejnos-

tí přímo v území v plánovacím stanu. 

Do mapování se zapojilo 172 respondentů on-line a zhruba 150 během průtokových veřejných 

setkání. Těchto 322 lidí celkem označilo téměř 1436 bodů:

• kam rádi chodí pobýt sám či se svými přáteli (573 bodů, 486 s komentářem)

• kde to je pro ně příjemné (329 bodů, 320 s komentářem)

• kde je pro ně něco zdrojem obav (281 bodů, 269 s komentářem)

• kde je to pro ně nepříjemné (253 bodů, 248 s komentářem)

Výsledné pocitové mapy představující propojení obou zdrojů dat a jsou on-line k dispozici na adrese: 

https://www.pocitovemapy.cz/trojmezi/nahled. Dále naleznete zjednodušený popis pocitové mapy 

území s popisem hlavních ohnisek pozitivních či negativních pocitů.

místa, kam uživatelé území chodí pobýt sami či se svými blízkými

Areál zahradnictví
Oplocený areál zahradnictví, který zhoršuje průchodnost. 

Degraduje okolí (ošklivý plot, odpadky, bahno). 

V blízkosti rozpadající se most přes Botič.

Bývalá retenční nádrž
Oplocené, neprostupné místo

Nevyužitý prostor ležící ladem

Nestálá polní cesta
Oplocené, neprostupné místo

Nevyužitý prostor ležící ladem

Panelová cesta kolem 
nové výstavby
Panelová cesta je špatně sjízdná

Nová výstavba ničí zeleň

Louka
Je vyhledávána pro svou velkou 
rozlohu, klid a mírný sklon

Lidé tu rádi pobývají delší čas 
(piknik, venčení psů, pouštění 
draků, sáňkování) nebo tudy 
rádi jen procházejí / projíždějí 
na kole

Místo pro svou polohu poskytuje 
krásné výhledy na Prahu 10

Louka
Je vyhledávána pro svou velkou 
rozlohu, mírný sklon a klid

Lidé tu rádi pobývají delší čas 
(piknik, venčení psů, pouštění 
draků, sáňkování) nebo tudy 
rádi jen procházejí / projíždějí 
na kole

Místo pro svou polohu poskytuje 
krásné výhledy na Prahu 10

Výhledy na Prahu
Místo je navštěvováno hlavně 
kvůli krásným výhledům na 
celou Prahu.

Sady zahradnické mládeže
Lidé sem chodí na procházky, 
běhají či jezdí na kole

Košíkovské nádrže
Místo vyhledávané pro svůj klid a pro možnost  
pozorovat vodní ptactvo (labutě)

Lidé sem chodí na procházky, běhat, tráví zde  
čas s dětmi

Meandry Botiče
Místo navštěvují při procházkách sami, s někým dalším 
nebo se psem

Jedním z nejvíce navštěvovaných míst na Botiči je jez 
(dá se zde strávit čas, kolem jsou vrby) běhat, tráví zde 
čas s dětmi

Výhledy na Prahu

Košíkovské nádrže
Místo vyhledávané pro svůj klid 
a pro možnost pozorovat vodní 
ptactvo (labutě)

Sady zahradnické mládeže
Ceněné pro svou divokost a zarostlost 
(„tunely“ v porostu dodávají stín)

Staré cesty sadem jsou zkrátka zajíma-
vé stejně jako pohled na starý sad

Ráz tohoto místa je unikátní („Vypadá 
to tu jak na Novém Zélandu“)

Dočasná technická komuni-
kace k nové výstavbě
Nová komunikace nehodící se 
do území

Chybějící most
Botič se zde nedá překonat.

V okolí jsou v mokru  
rozbahněné cesty.

Obydlí lidí bez domova
často spojeno s nepořádkem  
a pocitem nebezpečí

Zvyšují neprůchodnost území

Meandry Botiče
asi nejvíc oceňované místo,  
a to pro svou divokost  
a jedinečnost v Praze

v létě nabízí stín a příjemné 
ochlazení

příroda zde vypadá nedotčeně  
a přirozeně, dává tak návštěvní-
kům zapomenout, že se vlastně 
nachází uprostřed velkoměsta

lidé se rádi procházejí po celé 
délce Botiče v Trojmezí, jako nej-
častější místa zastavení zmiňují 
jez/splav, kde často odpočívají, 
a hmatovou (tzv. „bosohohou“) 
stezku v rekultivované části 
Botiče

místo je vhodné pro trávení času 
o samotě, s dalšími lidmi, dětmi 
nebo se psem

Pole
Oceňované, protože přináší do Prahy kousek venkova

Lidé zde tráví čas procházkami (často s dětmi a s kočárky),  
běháním, jízdou na kole, na podzim pouštěním draků

Dají se zde pozorovat ptáci a srnky, z pole je pěkná vyhlídka



místa, která jsou zdrojem obav

Areál bývalého zahradnictví
Neudržovaný a opuštěný areál 
vzbuzuje pocit nebezpečí

Nová zástavba
Obavy ze zastavění území.

Pole
Obavy ze zástavby pole,  
resp. celého území

Lidé bez domova  
a jejich obydlí
Místa, kde se nachází lidé  
bez domova a jejich obydlí: 
meandry Botiče a Sady  
zahradnické mládeže.

Mnoho lidí se v těchto místech 
necítí komfortně kvůli jejich 
neprostupnosti a přítomnosti 
lidí bez domova a jejich obydlí 
(i kvůli nepořádku) .

Účastníci ankety vyjadřovali 
obavy, zda se tento problém 
podaří vyřešit. 



Průtoková setkání – plánovací stany
A/ POZITIVNÍ HODNOTY ÚZEMÍ
Hlavní pozitivní hodnotou Trojmezí bylo pro návštěvníky akcí zejména to, co souvisí s přírodním cha-

rakterem území.  Tedy to, že se jedná o kout s polodivokou přírodou, kam je možné zajít na procházku, 

relaxovat či sportovat. Oceňovaná byla zejména stezka kolem Botiče. To se také potvrdilo v pocitovém 

mapování.

B/NEGATIVNÍ HODNOTY A PROBLÉMY V ÚZEMÍ 
Negativa byla vnímána slaběji než pozitiva. Nejvýrazněji byla akcentována jako problém přítomnost 

bezdomovců. Dále byl, podobně jako v anketě, akcentován problém neprůchodnosti, neprůjezdnosti 

či špatné schůdnosti stezek. Jako třetí nejčastěji vnímají problematicky neudržovaná chátrající místa 

(zahradnictví, retenční nádrž). 

co zde lidé v současnosti oceňují

co se zde lidem v současnosti nelíbí

přítomnost bezdomovců

nevyužité a chátrající objekty (bývalé zahradnictví, retenční nádrž)

špatné stezky: zhoršená průjezdnost na kole/kočárkem

přítomnost odpadků

špatná průchodnost pěšky: zhoršené podmínky na cestě

chybí  óra

chybí péče o území: údržba  óry

přítomnost psů

chybí vyžití pro psy: agility hřiště

jiné

0% 20%

jedinečnost místa - ,,polodivoká příroda"

stezka (přírodní) kolem Botiče 

zdejší �óra, sady

super místo na procházku/venčení/relax

dostupnost místa a jeho prostupnost

sportovní vyžití (mimo cyklistiku)

jiné

0% 24%

C/ BUDOUCNOST ÚZEMÍ 
Budoucnost Trojmezí je vlastně extrapolací současnosti. Jednoznačně zněl konzervativní přístup k 

budoucnosti “nestavět, neupravovat, nechat jak je” respektive upravovat ohleduplně k místní přírodě. 

Velká část oslovených lidí, na rozdíl od respondentů ankety, vidí v území potenciál v zajištění nějaké 

formy koupání.

Velká část podnětů se týkala řešení pohybu územím a jeho usnadnění. Lidé by si přáli lepší stezky pro 

pěší i cyklisty, lepší propojení přes Botič či napojení na park Hostivař.

Často byla také jako žádoucí cílový stav zmiňována obnova sadů a obnova jejich produkční funkce.

Padla velká řada jednotlivých návrhů a nápadů, které jsme pro jejich jednotlivost zahrnuli do kategorie 

jiné. 

budoucí žádoucí stav - co by si zde místní obyvatelé přáli

biotop: možnost koupání

nestavět, neupravovat, ponechat vše jak je

úpravy ohleduplné ke zdejší přírodě

lavičky a jiné možnosti posezení

obnovení sadů a zachování jejich přístupnosti pro veřejnost

vyžití pro starší děti a teenagery: hřiště, skate/bike park

lepší prostupnost pro pěší a cyklisty

více propojení (lávky) přes Botič

příroda a více zeleně

cyklostezky

přírodní park jako v Hostivaři

odpadkové koše 

veřejná ohniště a grily

lepší propojení s Hostivaří

in-line dráhu

vyžití pro batolata: hřiště, vodní prvky

workoutové hřiště

vyžití pro psy: agility hřiště

pikniková louka

jiné

0% 39%



Také obavy odpovídají těm, které zaznívají shodně s tím, co zaznívalo v anketě. To, co by narušilo před-

stavy budoucí podoby a využívání Trojmezí byla zejména nová výstavba, notabene výškových domů.

čeho se lidé obávají

další zástavba

výškové stavby

asfaltové cesty

řepku na zdejších polích

jiné

0% 31%


