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Vlastnosti území 

Přirozenými otázkami, které jsme pokládali v prvních fázích výzkumu, byly otázky po charakteru a klíčových vlastnostech území.
Modelově:   “Co je pro vás Rohanský ostrov? Co jsou hlavní rysy území? Co je pro něj typické?”.  Analýzou odpovědí z dotazníku, který
byl zalsán osloveným klíčovým aktérům v území, jsme získali prvotní náhled, který zde uvádíme. Důležité je poznamenat, že se
jedná o vnímání subjektů v území působících. Čtveřice hlavních rysů celého území z pohledu zapojených stakeholderů:
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Metoda

Tento text je je syntetickým popisem celého řešeného území Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova a vychází z vícero par-
tipactivních aktivit: dotazník pro stakeholdery, elektronický dotazník pro širokou veřejnost, rozhovory v terénu a workshopy se
studenty blízkých škol. Objevují se v něm primárně témata, která se dotýkají území jako celku nebo se netýkají žádného místa
konkrétně. Místně specifické podněty jsou v detailu probírány v kapitole 02 / Lokality. 
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Rozlehlost území, která v sobě obsahuje jak popis samotné velikosti celého území (v Praze jsou takto velké plochy již vzácné),
tak popis faktické nezastavěnosti. Další popisná slova: rozloha, rozlehlost, volnost, otevřenost, bez architektonické zástavby. 
Zeleň – pro území je charakteristická přítomnost zeleně. To v sobě nese aspekt jak kvantity (zeleně je zde hodně), tak určité
specifické kvality, kterou vyjadřují přívlastky jako kus přírody ve městě, přírodní charakter lokality, městská step či městská di-
vočina.  
Vazba na vodu, blízkost k řece Vltavě - velmi silně vnímaný rys území, který má dvě polohy a) nezpochybnitelná hodnota obo-
hacující celé území, b) přítomnost vody představuje i limitující faktor a implikuje vnímání rizika povodní. Obtížný přístup k řece
je zároveň jedním z hlavních problémů.
Vnímání polohy v centru města včetně dobré dopravní dostupnosti (metro, tramvaj) je zřetelně reflektovanou vlastností místa.
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Kromě silných témat, která se týkají celého území a mají zastřešující charakter, se v hodnocení objevuje i řada méně opakovaných,
přesto podnětných postřehů. 

Tato témata a hypotézy jsme následně převedli do elektronického dotazníku a ověřovali, jak je vnímá širší veřejnost. Sílu
vnímaných hodnot lze vyčíst z následujícího grafu, který ukazuje žebříček vlastností. Ty byly ohodnoceny jako “velmi
důležité a důležité”. První příčky jsou zastoupeny vlastnostmi, na kterých panuje obecná shoda. Zde stojí za pozornost,
byť to není neobvyklé, že “zeleň a příroda” přehlušuje jiné významné vlastnosti území. Blízkost řeky může být rovněž
do jisté míry přehlušena její stávající špatnou přístupností. Území je do značné míry definováno zde obsaženou funkcí – průchod
územím / cyklostezka.

Dvě spodní příčky (divokost/neformálnost a průmyslové dědictví) naopak ukazují vlastnosti, u kterých má hodnocení
rozporuplnou povahu – je vyváženější na obou stranách spektra a má silný střed (v grafu není vidět). Lze to ilustrovat na příkladu
průmyslového dědictví. Pro velký počet lidí je to silný prvek v území a pro řadu zase “zcela nedůležité”. Tuto rozporuplnost svým
způsobem může potvrzovat silně zastoupené “neutrální” hodnocení. To může rovněž souviset a poukazovat i na míru preferencí –
silný prvek =  má být zachován, nedůležité = mělo by být opuštěno.  

Atraktivita – je to místo, které láká a přitahuje. Bydlení i volný čas. Lidi s penězi i lidi bez peněz. 

Energie zdola – to, co zde funguje, vznikalo odzdola - na základě energie místních aktérů, ne jako důsledek řízeného plánování.  

Historická paměť a blízkost kulturních hodnot - místo má svou silnou identitu již teď a je na co navazovat.

Krajina – jsou zde vidět jevy velkého měřítka (činnost vody, kontakt města a krajiny, kontakt vody a terénu města)

Nejdůležitější vlastnosti území

Vlastnosti území
průmyslové dědictví

zeleň a příroda

cyklostezka / průchod územím

blízkost řeky Vltavy

volný prostor / nezastavěný prostor

umístění v centru města

sportovní aktivity v místě

kulturní aktivity v místě

divokost / neformálnost

průmyslové dědictví

0 100 200 300 400 500

velmi důležité 43
důležité 114
neutrální 178
nedůležité 83
zcela nedůležité 71
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[elektronický dotazník, jaro 2021, 491 respondentů]
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Další otázka (v el. dotazníku) směřovala k hodnocení stávající úrovně několika předvybraných funkcí a vlastností území očima
respondentů.  Respondenti měli možnost udělit známku jako ve škole.  Z těchto hodnot vyšly zprůměrované  známky, které
jsou uvedeny v tabulce. Za komentář stojí špatné hodnocení jinak silných stránek území (zeleň a příroda, přístup k vodě),
rovněž významné je špatné hodnocení správy území. Kultura i sport obdržela největší počet průměrných známek, což ukazuje
na vysoký potenciál ke zlepšení. Takřka bezproblémová je dostupnost území veřejnou dopravou. 
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Hodnocení stávající úrovně

dostupnost veřejnou dopravou

prostupnost – možnost procházet

sportovní aktivity v místě

kulturní aktivity v místě

přítomnost průmyslu a dopravy

zeleň a příroda

přístup k vodě

propojení s druhým břehem Vltavy

správa území

1,9

2,4

2,6

2,9

3,1

3,1

3,1

3,4

3,4

[elektronický dotazník, jaro 2021, 491 respondentů]
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Co máte rádi

Do hodnocení pozitivních aspektů celého území se propisují významné rysy území jako blízkost k vodě, vysoké zastoupení zeleně
či přítomnost cyklostezky. Míru opakování či významu určitých pozitivně laděných komentářů ukazuje heatmapa. Ta je vytvořena
na základě dat z elektronického dotazníku ze dvou kategorii “Co v území máte rádi” a “Kde vnímáte potenciál pro změnu či rozvoj”.
Sytě zelené oblasti ukazují nejvyšší koncentraci podnětů. Čím je oblast světlejší, tím je koncentrace nižší.
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místa vnímaná pozitivně

Přístav 186 00
Nejčastější pozitivní hodnocení směřuje za podnikem Přístav 186 00, akcentována je možnost posezení, občerstvení,  kultury
i sportovního vyžití. Pojícím a často se opakujícím hodnocením je neformálnost a otevřenost prostoru. V menší míře pak vznik
prostoru na základě občanské iniciativy.  V oblasti jsou rovněž hodně obsažené komentáře směřující do budoucnosti (potenciál).
Ty se týkají především nového spojení s Holešovicemi a obecnou kultivací prostoru při stanici přívozu včetně doplnění dalších
funkcí (hřiště, workout, kotviště soukromých lodí či lodiček k propůjčení).

“Důležitá kulturní instituce, jejíž hodnota spočívá v neformálnosti.”
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Městská divočina
Oblast mezi betonárkou a golfovým hřištěm se často objevuje pod jmény jako městská savana, betonová divočina nebo třeba  městská
step. Lidé chválí přítomnost divoké a neformální přírody, unikátní charakter porostu (step) i přítomnost bohatší fauny a flory.
Na druhou stranu oblast rezonuje v mapě kvůli tomu, že pro velkou část lidí představuje místo s potenciálem pro změnu – proměna
na přírodě blízký park, nové vybavení, úklid a zpřístupnění a řešení lidí bez domova. Je zřejmé, že tyto dvě polohy jdou do značné
míry proti sobě a nebude snadné je navzájem balancovat, byť to na druhou stranu je pro udržení charakteru místa klíčové.

“Divočina...měl by ji tu kus zůstat...možnost se procházet křovím uprostřed města...kus přírody pro dospělé, děti, zvířata.”

“Udělat park plaz, kavárnu, bar, letní kino - absolutně nevyužitý prostor!!!”

Zahrádkářská kolonie 
Jedná se především o pozitivní hodnocení přítomnosti zahrádkářské kolonie (jako funkce) ve městě. Místně je akcentována
dlouhá tradice (nejstarší kolonie v Praze), unikátní atmosféra (“ztraceno v čase”) a celá řada volnočasových funkcí, které mají
společné většinové zaměření na mládež a děti.  I zde silně zaznívá hodnocení neformálnosti jako jedné z klíčových hodnot
území. Potenciál pro změnu je především ve větší otevřenosti směrem k široké veřejnosti. 

“Ztraceno v čase a místa mezi místy”

Funkční areál, kultivovaná zeleň, volný prostor s výhledy
Areál golfového hřiště je rovněž hodnocen ambivalentně ovšem s lehkou převahou hodnocení pozitivního. To spočívá přede-
vším v přítomnosti kultivované zeleně včetně vzrostlých stromů. V blízkém okolí je to jedno z mála míst, o které je pečováno.
Samotná možnost zahrát si golf je pro řadu lidí rovněž hodnotou a motivací se do území vydávat. Hřiště díky své rozlehlosti
a vizuální otevřenosti rovněž skýtá výhledy na město, řeku i západy slunce, čehož si všímá překvapivě vysoký počet hodnocení
(nejen hráčů golfu). Negativní hodnocení směřují především k uzavřenosti pro širokou veřejnost.

“Člověk se rád dívá na golfisty, jak odpalují.” 

Cyklostezka
Území funguje jako skvělá spojnice, je to nejkratší a pěkná cesta bez aut. Obyvatelé tudy přejíždí na kole mezi domovem, svými
pracovišti a dalšími místy, užívají si lokalitu a oceňují výbornou ne-městskou atmosféru, vhodné stezky a řeku. Vnímají to jako
stezku s přívětivým okolím, navíc navázanou na Karlín a další městské části a místa podél Vltavy. Někteří zmiňují dobrou
atmosféru mezi dalšími cyklisty a sportujícími lidmi. Dobrým zázemím pro cyklisty je občerstvení Koleto, kde se mohou setkat
s dalšími cyklisty a kamarády.
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“Můj životní prostor. 
Můžu sem bez roušky. 

Prázdnota 
mě uklidňuje.”

“Sluníčko a krásný 

vzrostlý stromy.”

“Brownfield, správně

zapomenutá 
oblast.”

“Uvolnění. 
Prázdný velký prostor.”

“Bažanti 
jsou fajn.

Jsem přírodní typ.”

"Beru to jako 

zkratku na Žižkov.
Nemám to jako cílovou destinaci.

Rovněž to spíš vnímám jako stezku 
a její okolí než něco jinýho.”

“Běžci a lidi na kole,   

sport.”

"Hipsterská náplavka –

nevymydlená, 
přírodnější"

"Klid. 
To je moje motivace, 

proč sem chodím.”

“Místo, kde lze 

chytat ryby”

“Příroda, 

volnost, 
nezastavěnost.”

“Velká louka, 

pustit psa k řece,
pes honí zajíce.”

“Když sejdete z mostu dolů tak 

nejste v Praze, 
vylezete na most a jste v Praze.”

“Zeleň 
– ta je dobrá všude.”

“Relaxační, 

výletní zóna
pro lidi.”

“Vnímám přírodní plochy jako vzácnost,

pláň mě fascinuje;
příroda ve městě, nezastavěnost. 

Praha je bohatá na parky, je to správně         
vyvážené, to velmi oceňuji”

“Volné prostranství.”

“Nevypukla 
tady gentrifikace 
úplně naplno. To pro mě má hodnotu.”

“Má to své kouzlo.

Je tu kus 
historie”

“Velký prostor,
hodnotné území, mám to blízko. 

Budu sem asi chodit pořád.”

01 / Celkové území Rohanského a Libeňského ostrova 
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Co rádi nemáte

V hodnocení problematických aspektů celého území se opakují témata jako nedostatečná údržba či spíše úplná absence správy (viz
hodnocení výše), která se promítá do řady dílčích více či méně konkrétních problémů. Jejich sílu v území odráží tematická heatmapa
ukazující koncentraci těchto “negativních” komentářů vzešlých z elektronického dotazníku. Heatmapa je vykreslena z podnětů
v kategorii “Co v území rádi nemáte” a “Kde cítíte snížený pocit bezpečí či diskomfort”.  

01 / Celkové území Rohanského a Libeňského ostrova 

místa vnímaná negativně

Oblast kolem Libeňského soumostí
Zde se setkává celá řada problémů od špatně řešeného křížení  cyklostezky a ulice Štorchovy, koncentrace nežádoucí funkce
(autobazary), špatný stav mostu a jeho špatné napojení na okolí. I v tomto území, zasahujícím až ke křižovatce Palmovka, je
akcentována zvýšená přítomnost bezdomovců.

Zarostlost, neprostupnost, odpadky
Tímto označením lze obsáhnout území mezi golfovým hřištěm a objektem betonárky. Nejčastěji se objevují komentáře směřující
k vysoké koncentraci bezdomovců (odpadky, osady a stany, obavy z nebezpečí, pocit vizuálního diskomfortu, aj.). Silně
zaznívá kritika odpadků v území a špatné péče o zeleň, nebezpečných povrchů (betony) a špatné prostupnosti tohoto území
(zarostlé, divoké).  
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Betonárka
Přítomnost betonárky v území v komentářích silně rezonuje. Respondentům nejvíce vadí, že v území vytváří bariéru (nedá se
projít skrze ní k řece ani mezi ní a řekou), zatěžuje území prachem a hlukem a přivádí sem nákladní dopravu, která se navíc kříží
s cyklostezkou. Obecně lze konstatovat odpor vůči takovéto průmyslové funkci ve městě. 

Nástup na přívoz
Významnou stopu v mapě zanechává území, kde se nachází stanice přívozu a podnik Přístav 186 00. Zde se podněty mísí
a odrážejí řadu spolu spíše méně souvisejících komentářů. Na předních místech se objevuje negativní hodnocení chybějícího
spojení (připravovaná lávka), neupraveného nástupu k stanici přívozu, divokému parkovišti aut a špatnému stavu cyklostezky.
Objevuje se i problematické hodnocení Přístavu 18600 - respondentům vadí hluk, vysoká koncentrace lidí, vnímaná
neupravenost místa a "punkový" charakter.

Další obecná témata

Zde je prostor pro vyjmenování témat, které se opakují, a týkají se území jako celku, byť často trochu vzdáleně. Takovým tématem
číslo jedna je pro respondenty výstavba v okolí – ať už ta probíhající či chystaná. Jedná se o téma významné pro celé širší
území (Karlín, Libeň), ale zde je reflektována především výstavba v okolí cyklostezky A2 a s ní související ztráta volného
prostranství, na které jsou zde lidé zvyklí. Druhým tématem, které se opakuje, byť významně méně, je určitý odpor vůči
pokračující gentrifikaci Karlína. Ta se projevuje v nárůstu nové výstavby pro bohatší vrstvy obyvatel, příchodu nových
kancelářských budov, zdražování a mizení místních podniků a obchodů. Ostatní témata popisujeme dále v jednotlivých
lokalitách.

01 / Celkové území Rohanského a Libeňského ostrova 

“Všudypřítomní 
bezdomovci

místu dobrou reklamu nedělají.”

„Není přece v pořádku, aby lidé z okna 

koukali na betonárku.“

„The area 

doesn’t feel safe
enough to be able to enjoy it fully.“ “Nejsou kolem lidi”

“Přístav 18600 by chtělo 

více zvelebit 
a i přesto, že se jedná 

o kulturní místo – zkulturnit.”

“Hlasitá hudba, hluk
a opilí lidé pod okny.....ne, děkuji.”
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Směřování do budoucnosti

Dotazovali jsme se respondentů “Jaké činnosti a funkce by se měly v území podle Vás odehrávat v budoucnu?” Odpovědi na tuto
otázku jsme roztřídili do tří kategorií. První ukazuje poměr preferencí silně zastoupených funkcí, druhá naopak funkce, které by v
území měly být zastoupeny okrajově nebo vůbec.

Třetí graf ukazuje zastoupení funkcí, které by podle respondentů v území zastoupení mít měly, ale jeho míra by měla být střídmá
a vyvážená. U funkcí zaujímajících přední příčky tohoto grafu je tak třeba postupovat opatrně, neboť s sebou nesou i určitou obavu
z přetížení území danou funkcí či aktivitou. 
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Budoucí funkce – silné zastoupení
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Budoucí funkce – nízké zastoupení

průmysl, výroba

bydlení

lodní doprava

kultura, vzdělávání

občerstvení, kavárny, restaurace

sport
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příroda, ekosystémové služby
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Kromě dat z dotazníku uvádíme i výběr odpovědí a jednotlivých podnětů  z rozhovorů v terénu. 
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„Park vybavený pro odpočinek. 
Koncepčně jako celek ano, ale

různá místa mají mít různá řešení.”

„Příroda, vzrostlé stromy, louka 
(Něco jako obnovené  

meandry Rokytky).”

„Multifunkční prostor, napůl punkové, 
né moc regulované. Prostor vhodný pro větší 

akce Signal festival, městské koncerty.”

„Aby to nestálo hodně peněz, 
úspornost, hospodárnost. 

Ne zbytečné miliardy.”

„Lavičky, posezení.” „Více možností občerstvení.”

„Zachovat jako nyní, 
pouze vylepšit.”

„Veřejné záchody 
(ne každý zvládá chodit ke stromu).”

„Potlačit výstavbu, nechat zelený pás
žít, nevymydlit; něco jako Rokytka.” „Vybavení pro děti (vyrůstá omladina).”

„Nerušivá restaurace.” „Udržovanější park a více zeleně.”

„V prostoru by mělo být umění, 
ale kvalitní, pozitivní fotogenické, 

ne umění za každou cenu.”
„Orientované na člověka, 

ne řešené "od stolu".”

„Divočina, nic nahečmanýho.” „Rovnováha mezi přírodou a zástavbou.
Rozvoj je OK. Povodeň dala možnost   

vyrůst nové čtvrti. ”
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