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02 / Lokality Rohanského a Libeňského ostrova

Úvod a metoda

Tato kapitola je analýzou jednotlivých lokalit Rohanského a Libeňského ostrova, do kterých jsme celé území v rámci zpracování
dat z participace záměrně rozdělili. Cílem tohoto kroku bylo podrobně prozkoumat zvlášť všechny lokality, které se svou podobou,
povahou a využitím někdy i zásadně liší a existují mezi nimi dokonce i fyzické předěly (například: neudržovaná plocha navazující na golf, zeď betonárky, oplocené zahrádky, řeka). Výsledky jsou sumarizací dat od široké veřejnosti. Ve vztahu k daným
lokalitám nás z pohledu lidí zajímaly hodnoty, problémy a potenciál do budoucna. Sbírali jsme především prostřednictvím online dotazníku (probíhal v dubnu až červnu 2021 a zúčastnilo se jej 491 respondentů). Kontext pro interpretaci a celkové uchopení
tématu poskytly i další zdroje, jako jsou konzultace v informačním kontejneru, hloubkové rozhovory s uživateli přímo v území či
dedikované workshopy se studenty škol v blízkém okolí. (Témata vztažená k celému území popisujeme v části 01: Celé území
Rohanského a Libeňského ostrova).
pohlaví
jiné
muž
žena

věk
5
283
203

méně než 21
21 – 35
36 – 50
51 – 65
66 – 75
více než 75

9
274
165
30
10
3

bydliště
vztah k území
Letná
Bubny
Dolní Holešovice
Libeň
Horní Libeň
Invalidovna
Karlín
Staré Město
jiná Praha
jiná obec v ČR

7
4
46
107
20
47
146
10
88
16

bydlím zde nebo v okolí
travím zde volný čas
využívám jako cestu ke svému cíli
pracuji zde nebo v okolí
jiné

9
274
165
30
10

Více jak polovina respondentů dotazníku pochází z Karlína a Libně. Tři čtvrtiny bydlí v blízkém okolí řešeného území, ostatní jsou z Prahy. Většina respondentů je
pod 35 let. Je zde patrný deficit uživatelů ze starších ročníků. To může mít na svědomí i zvolená (elektronická) forma dotazníku. A obecně zhoršená situace kolem
epidemie Covid-19. Takřka všechny odpovědi lidí starších 66 let přinesla účast na kontejneru, což zase ukazuje na smysluplnost této aktivity.
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Mapa podnětů

Na tomto odkaze (www.iprpraha.cz/rohansky-ostrov) se nachází přístup do online mapy, která poskytuje přehled všech podnětů zaznamenaných prostřednictvím online dotazníku. Respondenti mohli zaznamenat až 5 podnětů ke každé ze čtyř předem
vytvořených kategorií. Dohromady tedy respondent mohl vyplnit až 20 záznamů s lokalizací. Ke každému záznamu bylo povinné
umístit vysvětlující komentář.
V online mapě lze u každého záznamu zobrazit podrobnosti a přečíst komentář. Body mají barvy podle kategorie, ve které byly
zaznamenány respondenty.
Jaká místa jsou pro vás hodnotná? Kde to máte rádi a proč?
(zelená)
Jaká místa jsou pro vás problematická? Kde to rádi nemáte a proč?
(červená)
Kde zažíváte snížený pocit bezpečí, strach či diskomfort?
(černá)
Kde vidíte potenciál pro změnu či rozvoj?
(oranžová)
Podkladovou mapu je možné v horním levém rohu přepnout na satelitní a v dolním rohu libovolně přibližovat. V horní liště je
pak možné obsah v mapě filtrovat buď podle viditelných atributů respondenta, podle kategorií odpovědí nebo přímo fulltextovým
vyhledáváním (je třeba dbát na správné skloňování).
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Lokalita 1.
Negrelliho viadukt, Přístav 18600, Přívoz

Kde to máte rádi
Velmi silně je zastoupené pozitivní hodnocení lokality mezi Negrelliho viaduktem a zastávkou přívozu Karlín. Lidé kladně
hodnotí podnik Přístav 186 00, který na místě funguje od roku 2014. Respondenti chválí kombinaci funkcí občerstvení
s posezením, kulturní program, trávení volného času v přírodě, originální dětské hřiště, možnost sportovního vyžití
(plážový volejbal) a grilování. Co se fyzických kvalit týče, nejčastěji zmiňují blízkost vody a vzrostlých stromů, napojení
přívozem, ale i hezký výhled na Štvanici či Negrelliho viadukt. Opakovanou hodnotou prostoru je vnímaná otevřenost ke všem
skupinám návštěvníků, neformální až divoký (punkový) charakter.
Druhou nejsilněji zastoupenou hodnotu v území představuje přívoz HolKa. Lidé oceňují jak samotné spojeni s Holešovicemi
a Štvanicí, tak jeho netradiční a atraktivní formu.

“Dobrá je atmosféra u vody a posed. Sezení bylo špinavé,
ale líbí se nám, stejně jako grilovací místa.”
(studenti 3. ročníku, gymnázium Libeňský zámeček)
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Kde to rádi nemáte
Nejsilněji rezonuje téma nedostatečného přístupu k řece. Problém je vnímán dvojí optikou – špatná úprava a vizuální podoba prostranství mezi betonárkou a Přístavem 186 00, která slouží jako přístup k stanici přívozu. Je zde nepořádek, překážky v území, bezdomovci. Nefunguje zde žádné osvětlení a parkují auta, která tu nemají z pohledu respondentů co dělat. Druhý rozměr omezeného
přístupu k vodě souvisí cestičkou, která vede podél řeky. Je poměrně špatně schůdná a pro řadu návštěvníků příliš dobrodružná.
„Cesta tam je, ale je zarostlá - rozbité skleněné flaše, žádné odpadkové koše.” Hlavní problém ale je, že se po cestě nedá projít pod
betonárkou, kterou tak člověk musí obcházet.

“Někde písek, někde tráva, hodně vyšlapané. Nevyznačené schody –
kamenité, rozbité, nebyly moc vidět – mohly by být lépe označené.”
(student, gymnázium PORG)

Negativně hodnocený je však i podnik Přístav 186 00. Respondentům vadí, že je zde někdy až moc živo, že je prostor „designově
chaotický“ nebo funkčně poddimenzovaný (záchody, odpadky). „Přístav 18600 by chtělo více zvelebit a i přesto, že se jedná o kulturní místo, zkulturnit.“ Provoz po 22. hodině je problematický pro některé obyvatele z domů v okolí. „Celý koncept působí spíše
jako punkový festival než jako pivní zahrádka v moderní městské čtvrti.“
Opakovaným tématem je cyklostezka a její nedostatečná úprava – především mlatové povrchy, které umožňují vznik velkých
louží, čímž se za špatného počasí stezka stává nesjízdná „čistou nohou“. Dále je to chybějící osvětlení a „rychlí a bezohlední
cyklisté“. Konkrétně jsou vnímaná jako problematická místa: podjezd u Hlávkova mostu, průjezd kolem teras u hotelu Hilton
a zatáčka a křížení pod Negrelliho viaduktem. Snížený pocit bezpečí či diskomfort uvádějí respondenti i ve vztahu k většímu
počtu podnapilých osob ve večerních hodinách. Samostatně pak obavy z bezdomovců, kteří se vyskytují v oblasti nástupiště
na přívoz a pod Hlávkovým mostem.

Návrhy a nápady
–
–
–
–
–

obecně se lidé na lávku Holka těší
zpřístupnění břehu, bezbariérový přístup k vodě či přívozu
udržet v místě lodní dopravu pro veřejnost (přívoz, vodní tramvaj, lodičky aj.)
workoutové hřiště, sportovní areál,
kotviště pro soukromé lodě
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Lokalita 2.
Betonárka a její okolí

Kde to máte rádi
Pozitivně lidé vnímají především říční břeh a cestičku podél řeky, která skýtá „dobrodružné cesty podél vody a procházku tam,
kde nikdo nechodí.“ Zmiňovány jsou i zaparkované nákladní lodě, které v místě mohou působit vizuálně lákavě.

“Úzká stezka u řeky. Kdyby to bylo možné,
šli bychom podél řeky rádi dál.”
(studentka, Gymnázium PORG)

Poměrně často opakované je hodnocení betonárky jako tzv. nutného zla, které se opírá o přesvědčení, že bez betonárky by byla
zátěž z probíhající a plánované výstavby pro celý Karlín významně horší. Betonárka je ale rovněž vnímána jako jeden z mála
zdrojů systematické péče a údržby v oblasti mezi Přístavem 18600 a Golfovým hřištěm.
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Kde to rádi nemáte
Zde není překvapivé negativní hodnocení areálu betonárny a to především z důvodu hlukové, prachové a dopravní zátěže i pro
širší okolí. Silně zaznívá, že betonárka komplikuje přístup k řece a v dnešní době dokonce kompletně zabraňuje pohybu podél
vody. Lidé jsou přesvědčeni, že tato funkce se do území nehodí, „cementárna do centra města nepatří“, a že se jedná rovněž
o esteticky nevhodnou stavbu. Toto je v nesouladu zejména s funkcí bydlení. „Není přece v pořádku, aby lidé z okna koukali
na betonárku.“ Mínus je, že betonárka svým provozem blokuje využití prostoru a že nelze mluvit o prostor veřejném.

“Místo mělo nádech industrializace, na náš vkus málo čerstvého vzduchu a rušno. Šli jsme
pěšky, s okolním výhledem na betonárnu a staveniště. Nekomfortní pocit z betonárky.”
(studentky 3. ročníku, gymnázium U Libeňského zámku,)

Návrhy a nápady
– zrušit, zatravnit, zalesnit
– zachovat jako industriální památku
– omezit provoz v pracovních dnech do 18 hodin
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Lokalita 3.
Městská step, savana, betonová plocha, divočina

Kde to máte rádi
S touto lokalitou je spojené ambivalentní hodnocení její neudržovanosti. Nepopiratelná zanedbanost místa znamená divoký
charakter, nespoutanost, přítomnost „divočiny ve městě“. Konkrétně lidé oceňují možnosti natrefit na zajímavé druhy fauny
(bažant, zajíc) i flóry (označují jako step, lesopark či savana), sběr různých plodů (např. šípky či bezinky), venčení psů bez omezení
či rybaření. Silně rezonuje hodnocení charakteru území jako volného prostoru, který umožňuje daleké rozhledy na město, řeku,
nebe. “Chodím zde pravidelně na procházky a zde si připadám, že mám trochu prostoru ve městě. Takových volných míst v Praze
už moc není.” I zde hodnotí lidé pozitivně blízkost vody a říčního břehu. Zvláštností této lokality je, že ke břehu zde lze zajet
i s kočárem (v celém okolním území jinak poměrně komplikované). Řada lidí vyzdvihuje nenápadný areál bikeparku, který lidé
oceňují pro jeho neformální a přírodě blízký charakter a vhodné umístění v centru města. Jedná se o fajn místo k trávení času
s dětmi i pro mládež.

7

02 / Lokality Rohanského a Libeňského ostrova

Kde to rádi nemáte
Odvrácená strana zanedbanosti se projevuje nepořádkem, zarostlostí, neprostupností, pocity nebezpečí atd. Neudržovaná
plocha někdy více než městskou divočinu připomíná zarostlou skládku. Velmi často lidé zmiňují bezdomovce v území (stanové
městečko či kolonie), odpadky, strach z volně pobíhajících psů či pohozených injekčních stříkaček. Poměrně často zastoupený je
názor odrážející se v této citaci „zatím jsem s nimi nikdy konflikt neměl, chápu, že někde potřebují žít, ale atraktivitu prostranství
to nezvyšuje.“ Přítomnost bezdomovců kontrastuje s blízkostí golfového hřiště i frekventované cyklostezky a vyjevuje rozpory
světa bohatých a chudých.
Respondentům dále vadí špatná přístupnost břehu vody (příkrý břeh) a nebezpečné kusy betonů a díry v území bývalých skladů
a sportovního areálu.
“Cesta k vodě byla nepříjemná. Potkaly jsme pouze pár lidí. Na místě jsme viděly bydlení
bezdomovců, stany a ohniště, dále taky zajíce, bažanty a mrtvého ptáka. Kalhoty. Pocity
byly pochmurné a občas jsme pocítily i strach. Podivný zvuk z trumpety.”
(studentky 3. ročníku, gymnázium U Libeňského zámku,)

Návrhy a nápady
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

něco jako deregulovaná Rokytka v Hrdlořezích
do budoucna bych si přál bikepark zachovat či nejlépe rozšířit
další neformální hřiště pro děti, která jsou k vidění např. v Berlíně
multifunkční hřiště, kavárna / občerstvení, dráha na kolečkové brusle
stánek, restaurace s obcerstvenim
uklízení bordelu, ktery tam způsobují bezdomovci
nechat, mám to tam rád tak, jak to je
venkovní přírodní areál pro kulturní akce, koncerty
venkovní workoutové hřiště
možností venkovního grilování
dětské hřiště
nepřetínat dalším mostem, když Libeňský most je hned vedle
odstranit benotové povrchy a nahradit je zelení.
likvidace bezdomovecké kolonie.

“Chtěly bychom tu rekreační zónu se spoustou zeleně a kytiček,
sportovní hřiště, dětské hřiště, molo u řeky a možnost půjčení lodiček.
(Riško, Akingemi, Gymnázium U Libeňského zámku, studentky 3. ročníku)
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Lokalita 4.
Golfové hřiště, Loď Bambu dah

Kde to máte rádi
Hlavní roli v této části hraje golfové hřiště (přesněji odpaliště – driving range). Pozitivně je hodnocena především upravená zeleň
včetně vzrostlých stromů a možnost zahrát si. “Ráda chodím na driving range. Umístění takhle v centru mi umožňuje jít si zatrénovat i během dne a nemuset jezdit daleko autem – blízkost MHD.” V řadě hodnocení jsou jasné vizuální kvality území včetně
atraktivních západů slunce či možnosti sledovat hráče či pulzující dopravu kolem. K tomu dobře slouží zelený plácek ve východní
části hřiště. “Rád jezdím na kole kolem golfového hřiště, člověk se rád dívá na golfisty, jak odpalují.”
Loď Bam bu dah je v lokalitě poměrně nově, tak její odraz zatím mezi lidmi moc nerezonuje. Je zmiňováno jako kulturní centrum
i místo příliš hlučné hudební produkce. Břehy řeky v tomto místě jsou rovněž oblíbený rybářský revír.
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Kde to rádi nemáte
Negativní hodnocení golfového hřiště se opírá o dva hlavní aspekty. Předně se jedná o prostor nepřístupný a neveřejný a neslouží
tak veřejnosti, ale pouze menší části společnosti. Druhým aspektem je pocit nebezpečí plynoucí z umístění hřiště v blízkosti
stezky. „Bojím se, že mě trefí golfový míček. Tihle golfisté jsou nebezpeční.“ Plocha hřiště je v létě naprosto vyprahlá. Špatný stav
parkoviště a příjezdové cesty ke hřišti jsou rovněž opakovanými tématy.

“Je tam jen golf, nic tam neroste. Čistá travnatá plocha - takže nuda”
(student, Gymnázium PORG)

Návrhy a nápady
–
–
–
–

zachování Driving Range Rohanský ostrov !! (četné)
golfového odpaliště bych se v zájmu veřejně přístupné zeleně zbavila
vybudování další náplavky by nebylo vůbec špatný nápad (u lodi Bam bu dah)
rád bych zde viděl zázemí pro veřejné koupaliště
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Lokalita 5.
Libeňské soumostí

Kde to máte rádi
Této lokalitě jednoznačně dominuje Libeňský most a to ne jen díky své funkci – tj. propojení s Holešovicemi a MHD, ale rovněž
díky svému kulturnímu významu. Respondenti k mostu chovají často až emocionální vztah. „Miluju Libeňský most a jsem rád,
že se opraví.“ Libeňský most poskytuje zajímavé pohledy na řeku, na území Rohanského a Libeňského ostrova, zároveň ale i on
sám je dominantou. Je „ jedinečný, zajímavý, neotřelý a dokresluje okolí“.
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Kde to rádi nemáte
Hlavním problémem mostu je jeho neutěšený stav spojený s dlouho odkládanou rekonstrukcí. Pomineme-li to, je problém především v tom, jaké pocity vytváří ve svém bezprostředním okolí. Most funguje jako bariéra a i cesty, které skrz něj vedou, nevedou
často nikam. Problematická místa jsou: bariérové napojení na holešovický břeh, v tunelu cyklostezky A2 chybějící osvětlení,
věčně přítomná louže a nebezpečné křížení s ulicí Štorchovou. Negativně respondenti hodnotí okolí oblouku nad bývalým
ramenem řeky a parčík mezi Kauflandem a mostem. Obě tato místa jsou velmi zanedbaná, žijí zde bezdomovci a lidé se tudy bojí
procházet (zčásti i proto, že místa nenabízejí “únikovou variantu”. Vystihující komentář k bezprostřednímu okolí mostu zazněl v
angličtině „The area doesn’t feel enough safe to be able to enjoy it fully.“

Návrhy a nápady
–
–
–
–
–

opravit most
rekonstrukce by neměla omezovat prostupnost v severojižním směru
obnova parku u Kauflandu by osvěžila prostor
vybudovat pseudo průmyslově vypadající restaurace/kavárny apod. (u mostu)
proměnit sběrný dvůr v jakýsi kampus, kde by se mohly konat kulturní akce
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Lokalita 6.
Koleto, Olgoj Chorchoj, Truhlářství

Kde to máte rádi
Nejvýznamněji zaznívá pozitivní hodnocení sochařského ateliéru Zdeňka Němečka včetně přilehlých ploch. Respondenti vnímají
sochy a umění ve veřejném prostoru, které dotvářejí klidnou atmosféru místa. To může fungovat jako místo zastavení při cestě
po cyklostezce. Provozují se zde dětské hry, oblíbené je posezení na pražských židlích. Druhým významným bodem je poměrně
nově otevřené občerstvení Koleto, které sídlí v historické budově spolu s tanečním studiem. Na Koletu je pozitivní, že slouží jako
záchytný bod v území, a má neformální a lidovou atmosféru. Sama budova, ve které podnik sídlí, je hodnotou pro svou historii,
která v sobě nese nádech staré Libně a pozůstatky původní architektury v území.
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Kde to rádi nemáte
Místo téměř není negativně hodnocené. Objevuje se kritika, že prostor je zbytečně nevyužitý. „Naprosto nesmyslně nevyužitá zatravněná plocha. Klidně by tu mohly být byty nebo kanceláře.“ Rovněž zaznívá kritika na špatně řešenou cyklostezku – úzký profil v celé délce, špatné napojení na Menclovu ulici, kde se cyklisté setkávají s auty.

Návrhy a nápady
–
–
–
–

griloviště a piknikoviště
postavit zde mateřskou školu
veřejný park
prázdné zelené plochy zastavět novými byty
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Lokalita 7.
Libeňská kosa, Zahrádkářská kolonie, loděnice

Kde to máte rádi
Nejsilněji vnímaným rysem Libeňské kosy je zahrádkářská kolonie, u které se připomíná její dlouholetá tradice, fungující komunita zahrádkářů, bezpečné a chráněné prostředí. To kontrastuje s jinak poměrně divokou a neudržovanou realitou kosy Maninské či ostatního území Rohanského ostrova. Zahrádky nabízejí atmosférou “ztracenou v čase” a nabízejí řadu “míst mezi místy”.
Kromě toho zde přítomná zeleň a klid vytváří životní prostor řadě ve městě vzácných druhů živočichů (ještěrky, ropuchy, hadi,
ptáci aj.). Velké popularitě se těší “svatostánek U Budyho”, která je se svým nohejbalovým hřištěm v území fenoménem. “Trochu
zašlá sláva, ale k Libeňáku patří.” Silnou stopu v území zanechává zázemí skautů, DDM a loděnice. Společný pozitivní jmenovatel těchto funkcí je, že nabízejí vyžití dětem a mládeži. I zde se nabízí vhodné rybářské lokality a během tuhé zimy bruslení. Pro
celou Libeňskou kosu platí, že je to jedno z mála míst celého řešeného území, kde je řeka na dosah.

“Na místě jsme se cítili poměrně příjemně. Místo působilo klidně, ale také trochu uzavřeně kvůli plotu,
který lemoval všechny zahrady kolem. Chyběl nám lepší přístup k vodě a také nějaké zázemí.”
(student, Gymnázium PORG)
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Kde to rádi nemáte
Ač mimo řešené území, nejsilnější negativní hlasy zaznívají směrem k uzavřenému areálu bytových domů Dock. Lidem vadí ploty
a zabránění možnosti vstupu do oblasti bývalých doků. Podobné výtky směřují i do zahrádkářské kolonie, která je pro širokou veřejnost nepřístupná a tudíž má pro některé respondenty status “uzavřené oblasti zabité koníčkem pár desítek lidí.” Dále je na
zahrádkářské kolonii negativně vnímáno, když se chatky proměňují na objekty k trvalému bydlení topení nekvalitním topivem.
“Protože tu přes zimu páli cvičky a kdo ví co ještě, nárazově nepříjemný smrad.” Vnímaným problémem je nepořádek kolem řeky
i přímo ve vodě, který pravděpodobně přináší říčka Rokytka. Lidem vadí, že cesta, která území obsluhuje, nikam nevede a území
(u špičky ostrova) obecně nenabízí nic pro běžné lidi.

“Je to tam hezký, ale nikam jsme neviděli a nikam jsme se nedostali”.
(student, Gymnázium PORG)

Návrhy a nápady
– jakýkoliv zásah (do kolonie) jako třeba průchodnost by byl devastujici,
stačí se podívat k ústí Rokytky a na nepořádek který tam je
– potřeba regulovat křídlatku
– zůstat a za žádnou cenu nepodlehnout developerům
– zahrádkářskou kolonii by bylo dobré zrušit, místo ní by byl vhodný park
– v zahrádkárskej kolónii by som pridal cestu pre turistov, aspoň po obvode, inak sa tam nezahrádkari nedostanú
– Hospoda u Budyho, spolu s okolní zahrádkářskou kolonií by měla být prohlášena za národní kulturní památku
a jako taková chráněna ve stávající podobě
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Lokalita 8.
Maninská kosa, přístav/loděnice, Stará Plavba, autobazary

Kde to máte rádi
Lidé Maninskou kosu oceňují především pro její potenciál do budoucnosti. Je to rozsáhlé území, z obou stran obklopené vodou,
poskytující krásné výhledy a možnosti trávení volného času. Veřejnost pozitivně vnímá určitou neformálnost prostředí, volně
rostoucí vzrostlé stromy, možnost rybaření a výhledy na Bílou Skálu a řeku. Hodnotou je slepé rameno – Stará Plavba, které je
jedinečné svým klidem a divokostí zároveň. Lze se tu dopátrat vzácných druhů jako kvakoš či ledňáček. Pozitivně je brána i
loděnice na konci ostrova jako příklad vhodného využití.
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Kde to rádi nemáte
Veřejnosti se nelíbí především nepřístupnost území (oplocené areály, autobazary, parkoviště či sklady). Negativně vnímá i
průmyslové provozy, které se pojí s prachem, špínou a vysokou frekvencí automobilové nákladní dopravy. Je zde absence koncepce a v důsledku toho i značná zanedbanost cest, budov i zeleně). Hodnocení autobazarů je většinově negativní, ale objevuje
se i hodnocení z druhé strany, které akcentuje “určité kouzlo, devadestátkovou či cirkusáckou” atmoféru, která je s místem určitou měrou spojená. Respondentům vadí, že území je špatně přístupné a nenabízí se zde než stejná cesta tam i zpět. S tím jsou spojené návrhy do budoucna na propojení s břehem - na Povltavskou cyklostezku, na Libeňskou kosu či rovnou do Holešovic.

„Vůbec nevím, co na tomhle kusu pevniny je. Dá se tam vůbec dostat?“
“Hic sunt leones.”

Návrhy a nápady
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lávka z konce Maninské kosy na Povltavskou
propojení s Libeňskou kosou (lávka, loďka)
utlumit průmyslové využití a udělat to více pro veřejnost
pláž, restaurace, přístav pro malé lodě s marinou
pláž s přečištěnou říční vodou (jako ve Vídní)
potenciál centra vodních sportů
komunitní zahrady podporované městem
potenciál pro krásnou bytovou výstavbu a kavárny a restaurace
mnoho příležitostí pro kavárny a sociální aktivity
tento poloostrov by si zasloužil nějakou péči, ale ne developerské projekty
co největší plochu z řešeného území ponechat divočině
udržovaný přírodní park s pěšinkami, grily, přístupem k vodě, pláží, koupalištěm a sportovními aktivitami
lezecká stěna, lanové centrum, workout náčiní
psí louka
industriální kulturní prostor
divoký kus přírody, pokud zpřístupnit, tak velmi opatrně, pěšinou a možná ani ne všude
zanechat přírodu, podezřelé budovy a podobně, dovolit však využívat pro koupání a rekreaci

18

02 / Lokality Rohanského a Libeňského ostrova

Lokalita 9.
Cyklostezka

Hlávkův most – Negrelliho viadukt
Problematická místa jsou především pod Hlávkovým mostem, kde stezka vede temným a úzkým tunelem. V tunelu spávají bezdomovci, smrdí to tam, kape tam voda ze stropu a je v něm tma i za slunečného dne. Pro cyklisty navíc rázový přechod ze světla
do tmy znamená chvilkovou slepotu, která může mít špatné důsledky. Kromě toho je stezka v celém tomto segmentu nepřehledná,
příliš úzká a hodně se klikatí (u terasy Hiltonu a pod Negrelliho viaduktem). Většina pravidelných cyklistů toto místo zná a jezdí
opatrně, přesto ale dochází ke kolizím. “Ja ako cyklista si dávám pozor, ale chodci nevedia pohotovo reagovať”
Chybějící je bezbariérové napojení z oblasti Florence na cyklostezku - “cyklista, který začíná Na Florenci se nemůže k cyklostezce
dostat. Rohanské nábřeží mu brání, často nejde přejet (e.g. Zábranská ulice není průjezdná). Pěší mají most k Danube House, ale
Karlínští cyklisté ne.”
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Negrelliho viadukt – U Mlýnského kanálu (Thámova)
V tomto úseku cyklostezky uvádějí lidé nejčastěji problémy se stávajícím povrchem (za mokra a sněhu) a s chybějícím osvětlením.
Povrch je pro určitou část uživatelů vyhovující (především běžci a cyklisté hledající spíše dobrodružnou jízdu), ale většinově se
jedná o spíše o problém.
“Nekvalitní povrch cyklostezky, za deště nebo po oblevě se mění v bažinu”.
Podél stezky se vine vyšlapaná cestička, kam ustupují chodci nebo cyklisté, když jsou na stezce louže. Oddělení pěších a cyklistů
pomocí pásu zvrásněných kostek je nefunkční. Problematické místo je nájezd z ulice U Mlýnského kanálu / Thámova, kde chybí
rozhledové úhly a situaci často komplikují zaparkovaná auta.

Betonárka – Libeňský most (nový povrch)
Většinově je nový povrch a rozšíření cyklostezky vítané. Nová situace však spolu přináší i nové obavy - především o další nárůst
počtu uživatelů (a jejich případných kolizí) a rovněž příchod nových typů uživatelů - především bruslaři, kteří mají (doměle)
větší prostorové nároky. Nové osvětlení je vítané, neboť jeho deficit zazníval velice silně. Objevují se návrhy na vedení stezky dál
od fasád domů a blíž k řece, aby stezka nabízela lepší výhledy. Nový povrch stezky je problematický pro bežce, kterým se lépe
běhalo po povrchu přírodě bližším.
Problematické místo je především křížení se silnicí, která vede k betonárce, byť reálné kolize zde spíše nevznikají. Druhé místo
je pak u Libeňského mostu, kde vadí příliš strmý nájezd na most a umístění křížení dvou cest na nevhodném místě s potenciálem
ke kolizím. Nedávná úprava tunelu je velice vítaná.
Zajímavé je, že stezka v tomto úseku slouží jako zkratka: “Celkově využíváme prostor ke zkrácení cesty do Holešovic. Jsem pěšky
rychleji přes louku na zast. Libeňský most, než bych jela šalinou s přestupem na extrahnusné Palmovce.”

“Běhám po cyklostezce,
ale chodím raději mimo ni.”
(student, gymnázium PORG)

“Seděly jsme na zemi, protože po lavičkách se jakoby
slehla zem. Ale ani to nebylo nepříjemné.”
(studentky 1. ročníku, gymnázium Libeňský zámeček)

Libeňský most – Thomayerovy sady
V tomto úseku jsou hlavní dva problémy - jedná se znovu o příliš úzký profil stezky, který vede k obavám z kolizí. Rovněž se cyklostezka prolíná s automobilovou dopravou, což je nejčastěji zmiňovaná komplikace - a) křížení s ulicí Štorchova, b) křížení a vedení stezky po ulici Menclova. Dalšíí problematická místa jsou nebezpečný výjezd z parkoviště zahrádkářské kolonie. „Jediná
šance pro řidiče jak vyjet z pozemku je strčit do stezky "čumák" a doufat, že nikoho nesrazí.“ Nepřehledná je rovněž zatáčka těsně
před nájezdem přes protipovodňová vrata.
“Tvoří se tu obří louže.”

“Není moc kde se zastavit, jen tu projíždím.”
(žák 9. tř., ZŠ Bohumila Hrabala)
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Návrhy a nápady
–
–
–
–

rychlé (commuting) a pomalé pruhy (strolling) pruhy by dávaly smysl
osvětlení v celé délce
lavičky pro odpočinek po cestě
pás pro běžce / přírodní cestička
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Shrnutí

Hodnocení jednotlivých lokalit Rohanského a Libeňského ostrova přináší diametrálně odlišné závěry. Od lokalit, kam se chodí
za kulturou a posezení s přáteli, přes solidní sportoviště, funkční i nefunkční průmyslové zóny, dobrodružná zákoutí, rybářské
plácky, neprostupné plochy zeleně, oplocené zahrádkářské kolonie a osady lidí bez domova. Jistotou pro všechny skupiny
uživatelů je celým územím se linoucí cyklostezka, kopírující protipovodňový val. V některých částech je ovšem neradno z ní
sestupovat. Ukazuje se nám mozaikové a velmi pestré území, které se pro návštěvníka promění ráz naráz. Změny charakteru
ploch jsou intenzivní, překvapivé, je v tom jistá síla. Do určitých míst se zde ale zkrátka nechodí (“hic sunt leones”), čemuž lidé
takřka přivykli. Kdo nepřivykl a otevírá oči jsou děti a mladí lidé, kteří tyto skutečnosti ve svém mapování přesně vystihli.
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