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1/ Shrnutí a hlavní doporučení 
Tato zpráva přináší výsledky připomínkování prvního návrhu krajinářské studie území Trojmezí 
veřejností. Cílem této fáze, která probíhala v říjnu roku 2022, bylo představit návrh studie veřejnosti 
a podrobně zmapovat na tento návrh její reakce. 

Zpětná vazba k návrhu studie byla sbírána v rámci prezentace na kontejneru, prostřednictvím 
komentovaných vycházek a pomocí ankety. Tento způsob sběru reakcí dobře mapuje paletu postojů 
veřejnosti k návrhu studie. Jednoznačně tak vykrystalizovala témata, která ve veřejnosti vyvolávala 
protichůdné postoje a vedla k diskuzím. 

Veřejnost oceňovala, že se do Trojmezí bude dát komfortně vstupovat a využívat ho. Líbila se snaha 
o rovnováhu mezi přírodou a aktivním využitím území, občané dále pozitivně oceňovali záměr, že 
území má zůstat nezastavěné. V neposlední řadě kvitovali, že se někdo Trojmezím odborně zabývá. 
Kritické hlasy nejčastěji volaly po zachování současného stavu, obávaly se, že území ztratí svůj ráz 
divoké přírody a bude spíše parkem. S tím souvisí i obava, že navrhovaná vyšší prostupnost území  
a navrhované zázemí pro nové aktivity přitáhne příliš mnoho lidí. 



2/ Jak byla veřejnost zapojena  
    do připomínkování studie
Participace veřejnosti na přípravě krajinářské studie ve  
fázi připomínkování studie probíhala několika způsoby:

1) Veřejnost se mohla v průběhu dvou týdnů seznámit  
s návrhem studie osobně v tzv. plánovacím kontejne-
ru, a to od 3. 10. do 6. 10. u OC Cíl nebo od 10. 10.  
do 13. 10. u Normy (naproti Toulcovu Dvoru). Veřej-
nost zde mohla také studii připomínkovat a zapojit  
se do ankety.

• Návrh studie byl vystaven prostřednictvím vybraných 
velkoformátových tisků v interiéru kontejneru. 

• Návrh studie komentovali vyškolení pracovníci, kteří 
zároveň zaznamenávali zpětnou vazbu návštěvníků.

• Komentovaný výklad k návrhu studie vyslechlo cca 
360 návštěvníků. Více než 100 z nich zde zanechalo 
svůj komentář ke konkrétnímu místu či aspektu studie, 
případně jejich reakce byly zaznamenány.

2) Specifickou formou prezentace byly dvě komento-
vané procházky, během kterých studii prezentoval  
zástupce autorského architektonického studia  
Gogolák a Grasse, a to přímo v Trojmezí. 
Komentované procházky za doprovodu zástupce  
zpracovatele studie se konaly ve dvou termínech:  
4. 10. a 11. 10. 

• Procházky vedly územím tak, aby během nich bylo 
možné na jednotlivých krajinných celcích ukázat hlavní 
principy studie.

• Za pořizovatele studie IPR Praha se účastnil Martin 
Fejfar, za zpracovatele studie Gogolák a Grasse  
architekti se účastnil Matúš Berák.

• První procházky se zúčastnilo cca 14 občanů, z toho  
2 zastupitelky MČ Praha 10. Druhé vycházky se zúčastni-
lo cca 43 občanů převážně Prahy 15 včetně 3 zastupitelů 
městské části.

• Procházky měly formát prezentace architekta doplněné 
otázkami a připomínkami přítomných. Většina připomí-
nek byla vyřešena přímo na místě za pomoci pořizovate-
le studie IPR Praha.

3) Návrh studie byl zároveň zveřejněn na webu  
projektu www.iprpraha.cz/trojmezi. Veřejnost zde 
mohla studii také přímo připomínkovat, a to  
prostřednictvím online ankety, která byla k dispozici 
ve dnech 3. až 16. 10. Online anketa byla stejná,  
jakou v papírové formě vyplňovali návštěvníci  
kontejneru. 

Údaje o tom, kde se občané se studií konkrétně sezna-
movali, přinesla mj. právě anketa:

kde se se studií seznámili?



3/ Podrobné výstupy z připomínkování
Napříč všemi formami připomínkování se konzistentně zformovaly dva hlavní názorové proudy. Jeden vnímal některé 
navržené změny jako hrozbu pro přírodní, divoký charakter území. Druhý naopak změny vítal, včetně navrženého zázemí 
pro aktivity a většího zpřístupnění území. Postoje občanů a jejich připomínky jsou podrobně zpracovány níže.

a. srozumitelnost studie
V rámci ankety jsme chtěli nejdříve ověřit, že studie 
je pro veřejnost dostatečně srozumitelná a že občané 
dobře pochopili, co jí autoři chtěli vyjádřit. Z výsledků 
vyplývá, že pro velkou většinu účastníků ankety nebyl 
problém se ve studii zorientovat.

b. obecné hodnocení studie
Přestože nešlo o reprezentativní výzkum, ale o anketu 
(které se účastnili pouze ti, kteří se o problematiku  
zajímají), lze i tak jednoznačně konstatovat, že největší 
část respondentů hodnotila návrh studie pozitivně.

Na základě otevřených otázek bylo možné analyzovat, co 
byl důvod pro negativní/pozitivní hodnocení. Jak bylo již 
uvedeno výše, negativně hodnoticí respondenti se obá-
vali ztráty původního divokého a přírodního rázu území. 
Naopak těm, co hodnotili studii pozitivně, se navrho-
vané změny (větší prostupnost, vybudování zázemí pro 
aktivity v Trojmezí) líbily. 

1 - nespokojený/á
10 - spokojený/á

jak jste celkově spokojený/á s tím, co studie 
do budoucna v Trojmezí navrhuje?



c. hodnocení návrhu z dalších hledisek
Pokud jde o hodnocení návrhu z dalších hledisek, i zde 
bylo patrné podobné rozložení názorů: nejvíce bylo těch, 
kteří z hlediska prostupnosti, rozmanitosti a rovnováhy 
vnímali návrh studie jako zcela vyhovující/optimální.

návrh z hlediska prostupnosti území návrh z hlediska rovnováhy

návrh z hlediska rozmanitosti území



d. kdo se do ankety zapojil
Online anketa neměla parametry průzkumu, který by 
přesně zmapoval postoje všech obyvatel v okolí Trojme-
zí. Nicméně se podařilo podrobně zmapovat názory těch, 
pro které je toto území důležité a zajímají se o jeho další 
osud. Byli to především občané Prahy 10 a 15, menší 
část tvořili obyvatelé Prahy 11 a Prahy 4.

Na základě otevřených odpovědí vyplynulo, co je nej-
častějším důvodem pro horší hodnocení jednotlivých 
hledisek:

Z hlediska prostupnosti byly nejčastějším tématem 
nové lávky přes Botič – někteří respondenti se obávali 
přílišného provozu chodců, a tudíž ztráty klidu v lokalitě, 
kde jsou dnes ustájeni koně. Často byla také kladena 
otázka, zda je potřeba tolik nových cest (některým 
účastníkům ankety současná síť dostačovala).

Z odpovědí bylo také patrné, že občané si nedokázali 
představit, jak budou cesty v Trojmezí nově vypadat: 
jak budou široké z jakého materiálu, zda budou společ-
né pro chodce i cyklisty a jak budou řešeny hipostezky 
(zda jich bude dost pro hipoterapii a zda koně nebudou 
stezky pro chodce ničit). Ti, kteří byli zvyklí v Trojmezí 
jezdit na kole, kladli otázku, jak bude území napojeno 
na stávající okolní síť cyklostezek.

U hodnocení dalších hledisek (rozmanitost a rovnová-
ha) bylo z otevřených odpovědí možné vyčíst, které kon-
krétní návrhy ve studii vzbuzují nejvíce otázek a obav 
(pozor, to ale neznamená, že tyto návrhy byly většinově 
odmítány, spíše často vzbuzovaly protichůdné názory a 
vyvolávaly diskuze): 

U BMX a inline dráhy se nejčastěji diskutovalo o umís-
tění (zda se vůbec hodí do přírody a zda je navržené 
místo optimální). U občerstvení a grilovacích míst se 
někteří obávali nepořádku a zvýšeného automobilového 
provozu v Trojmezí. Biotopové koupaliště generovalo 
otázky ohledně dostatečného zdroje vody a panovala 
obava, kde budou návštěvníci koupaliště parkovat. Řada 
občanů kladla otázku, jak bude řešen provoz komunit-
ních zahrad a jaký to bude mít vliv na dostupnost území 
pro běžné návštěvníky. Mnozí účastníci v připomínková-
ní poukazovali na otázku dopravní obslužnosti obecně 
– obávali se, zda vyšší atraktivita území nepovede k 
příliš velkému provozu a zatížení okrajových částí Tro-
jmezí parkováním. Často se objevovalo téma cesty na 
staveniště Central Group: mnozí občané poukazovali na 
to, že pokud bude zachována i nadále, může se stát vstu-
pem pro individuální automobilovou dopravu do území.

Tento seznam připomínek, včetně doslovných přepisů 
odpovědí, byl předán autorům studie. 

Ankety se zúčastnili zástupci všech věkových skupin, 
nejvíce bylo ve věku 36 až 55 let. 

Šlo o pravidelné návštěvníky Trojmezí, naprostá většina 
se v Trojmezí pohybovala minimálně 1x do měsíce, zhru-
ba čtvrtina všech účastníků ankety území navštěvovala 
denně nebo téměř denně.




