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03 / Zapojení klíčových hráčů Rohanského a Libeňského ostrova

Ůvod a metoda
Klíčoví hráči, neboli stakeholdeři či zájemníci jsou pořizovatelem vnímáni jako zcela zásadní skupina, se kterou je zapotřebí
spoluvytvářet připravovanou koncepci. Jedině tak je možné dosáhnout výsledků, které mají šanci v čase dlouhodobě přetvrat,
odpovídají reálným potřebám v území a jsou uživateli území přijímány a respektovány. Skupinu těchto zúčastněných subjektů
tvoří jak jednotlivci, tak podnikající instituce, zájmové spolky, provozovatelé, veřejná správa a další řada organizací, jejichž činnost je různým způsobem spjata s územím. Jde o uskupení volné a poměrně nesourodé, společným jmenovatelem zúčastněných
je ovšem detailní znalost prostředí a jeho specifik, kterou není možné získat z jiných zdrojů. Členové jsou různou měrou aktivní
v zapojování se do participačního procesu. Skupina se stále rozšiřuje a “nabaluje”. Snažíme se v rámci zapojení nejen o co
nejpřesnější vystihnutí povahy působení stakeholderů a prolnutí zájmů do připravené koncepce, ale i vzájemné poznávání
a porozumění, které potenciálně vede k lepšímu soužití ve sdíleném prostředí.
Zapojení klíčových hráčů předcházelo jejich mapování. To probíhalo částečně od stolu (na základě předchozích zkušeností
a znalostí), částečně díky efektu sněhové koule, kdy jednotliví hráči odkazují na další hráče projektovému týmu dosud neznámé.
Prvními aktivitami byl jednoduchý vstupní online dotazník (23 účastníků) a série seznamovacích rozhovorů (33 rozhovorů),
které probíhaly během celého roku 2020. Ne všichni kontaktovaní aktéři však o schůzku projevili zájem. Výstupem z těchto
průzkumných aktivit je mapa klíčových hráčů (dostupná online zde: www.mapotic.com/rohansky-ostrov-mapa-klicovchhracu). Získaná data rovněž posloužila pro návrh aktivního zapojení klíčových hráčů prostřednictvím dvou na sebe navazujících
workshopů (40 účastníků v každém kole). S úzkou spoluprací se počítá i do dalších fází přípravy i naplňování Koncepce
Rohanského a Libeňského ostrova.
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Tyto aktivity byly realizovány ještě před zapojením zpracovatele této zprávy (Ateliér pro veřejnou debatu).
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Seznam klíčových aktérů

Zapojení do přípravy Koncepce:

ANO

NE

Veřejná správa
SAMOSPRÁVA

MĚSTŠTÍ SPRÁVCI

RHMP
MČ PRAHA 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb
MČ PRAHA 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor (ORVP)
Odbor Investiční MHMP (INV)
Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP)
Odbor dopravy MHMP (ODO)

Technická správa komunikací, a.s.
DPP, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS)
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)
TCP a.s.
Technologe HMP
Acton s.r.o.
Pražská developerská společnost
Revitalizace Štvanice
Rekonstrukce Hlávkova mostu
Rekonstrukce Libeňského soumostí

STÁTNÍ SPRÁVA
Odbor životního prostředí MČ Praha 8
Odbor dopravy MČ Praha 8
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb
Stavební úřad Praha 8
Odbor památkové péče MHMP (OPP)

STÁTNÍ INSTITUCE
Povodí Vltavy
Ředitelství vodních cest ČR
Státní plavební správa

Stakeholdeři
KULTURNÍ AKTÉŘI, POHOSTINSTVÍ

MAJITELÉ POZEMKŮ ČI NEMOVITOSTÍ

Loď BAMBU
Pražská tržnice
Občerstvění Koleto
Přístav 18600
Invalidovna
Baden Baden - plovárna Štvanice
Hospoda U Budyho
Löwitův mlýn
Divadlo pod Palmovkou
Fuchs2 - klub, kultruní centrum
Bike Jesus
Studio Alta
Vila Štavnice

Ateliér Olgoj Chorchoj
České přístavy a.s.
Daniel Bezouška
Petr Hrbek

MAJITELÉ A SPRÁVCI SOUSEDNÍCH POZEMKŮ

Tesařství, truhlářství Libeň
Autobazar Kony
Autobazar caros
Autobazar RPD Auto CZ
Carhelp Praha - Autoservis & Pneuservis
Autobazar Auto - Libeň
Auto ARI - Michal Vávra
TBG METROSTAV s.r.o. - betonárna Praha

Sekyra Group
Quinn Hotels Praha - Hilton
Skanska Reality a.s.,
Nesion s.r.o.,
RCP s.r.o.,
ČSAD Praha holding a.s.,
Topas REAL spol. s r.o.,
Danube house
Amazon court
Nile house
River Diamond
RiGa Thamova s.r.o.,

VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLKY, SDRUŽENÍ, INICIATIVY, NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Bikepark
Driving range Rohanský ostrov
Taneční škola Ivy langerové
Tenisový klub Libeňák
Alpha gym Prague
Aquatic klub Raftík; Baraca centrum Praha
Loděnice Vltava DDM
Skauti v zahrádkách
Skautský oddíl Zlatá kotva
Loděnice Stará plavba
Mystic Skatepark
I. Český Lawn - tennis klub
Loděnice Tělovýchovná jednota Libeňský ostrov

Osmička žije
Spolek Karlínské nábřeží
Komunita Rohan, z.s.
Sousedé z Orteňáku
Sousedé Osadní
Sousedé Na Maninách
Krajinou Přílivu z.s.
Příměstský park Trojská kotlina
Zahrádkářská kolonie 46
Zahrádkářská kolonie 47
Palmovka TEĎ

2

MÍSTNÍ PODNIKY, VÝROBNY, OBCHODY

Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí
ZŠ Palmovka
ZŠ Bohumila Hrabala
ZŠ U Sluncové
ZŠ a MŠ Petra Strozziho
ZŠ Tusarova
Gymnázium u Libeňského zámku
Gymnázium PORG
SPORT A VOLNÝ ČAS
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Workshopy
Pro plánované workshopy byla navržena dvoufázová struktura – v první fázi analýza území pohledem místních aktérů a dalších
klíčových hráčů. V druhé fázi pak probíhalo společné definování vize rozvoje a hledání cílů, ke kterým by měla Koncepce
směřovat. . Díky komplikované situaci spojené s epidemií Covid-19 proběhly nakonec oba workshopy v online prostoru v průběhu
května a června 2021. Obou workshopů se zúčastnilo kolem 40 účastníků z řad místních politiků, spolků, kulturních
a sportovních klubů, majitelů pozemků, firem, úředníků a dalších dotčených skupin.

Data získaná z první části byla na následně analyzována a roztřízena na odborném interním workshopu, na kterém se
podíleli odborníci z různých oblastí a členové projektového týmu pro tvorbu Koncepce. Výsledkem jejich práce byl vznik
18 tematických oblastí a 18 sumarizujících „popisů stávajícího stavu“, které rovněž reflektují odborné hledisko či
existující limity v území nebo v legislativě. Tematické oblasti sloužily následně jako podklad pro workshop č. 2, jehož cílem
bylo v těchto oblastech společně s klíčovými aktéry hledat a pojmenovávat cíle rozvoje území. Jednotlivé cíle byly následně
ohodnoceny účastníky II. workshopu podle míry souhlasu s navrženým cílem. Každému navrženému cíli bylo možné udělit
jedno ze tří hodnocení:




S navrženým cílem souhlasím
Navržený cíl toleruji
S navrženým cílem nesouhlasím

Výstupem tohoto strukturovaného procesu je dále uvedený seznam všech řešených tematických oblastí se zhuštěným
analytickým popisem, navrženými cíli a mírou shody. Ukazatel “míra shody” vychází z přepočtu hodnocení účastníky
II. kola workshopu na bodovou hodnotu (2, 1, -2), jejich součtu a vytvoření číselného ukazatele, indexu. Pro zjednodušení
byla vytvořena škála míry shody od vysoké, přes střední po nízkou. Cíle, které obdržely vyšší počty souhlasných i nesouhlasných bodů zároveň, a jsou tudíž kontroverzní, jsou označeny piktogramem šipek.
Jelikož byly jednotlivé cíle formulovány prostřednictvím obsáhlé diskuse, jsou samy o sobě produktem většinově kompromisním. U některých cílů bylo jejich znění reformulováno zpracovatelem této zprávy, aby byly lépe čitelné a výstižné, avšak
jejich faktický obsah byl zachován.
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1

Tematická oblast
Prostupnost území

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Ačkoliv je území dobře dostupné podél cyklostezky, špatná prostupnost celého území je vnímána jako zásadní problém. Jedná se
o neprostupnost fyzickou (areály, ploty, soukromé pozemky, průmysl, gated communities), ale i pocitovou (svázanou např.
s nedostatkem osvětlení) či spojenou s poddimenzovaností a neupraveností oficiálních i neoficiálních komunikací v území.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Kultivovat park v jižní části území, tak aby byl dobře prostupný a bezpečný.

vysoká

Propojit Karlín s břehy řeky - překonat bariéry v území.

vysoká

Vytvořit plán / koncept prostupnosti.

vysoká

Odlehčit cyklostezce (např. paralelní komunikace se systémem lávek).

střední

Otevřít zahrádkářskou kolonii veřejnosti
(při zohlednění bezpečnostních rizik).

nízká

Zpřístupnit břeh po celé délce.

nízká

2

Tematická oblast
Zelená spojnice, všude blízko

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Nejen geografická poloha, ale i dobré napojení na MHD a cykloinfrastrukturu města dělají z Rohanského ostrova místo, kam je
to odevšad blízko. Linearita území z něj činí přirozenou zelenou spojnici mezi centrem a volnou krajinou, širším centrem města
a navazujícími vzdálenějšími čtvrtěmi. Zároveň skýtá riziko “koridorového” nebo “průtočného” využití a s ním souvisejících
třecích ploch s množstvím uživatelů v místě.

Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

4

Míra shody

Nalézt rovnováhu mezi “rychlocyklisty” a ostatními uživateli v území.

vysoká

Vytvořit kvalitní zelenou spojnici mezi centrem města a dalšími čtvrtěmi
a to pro všechny uživatele.

vysoká

Rozvíjet méně exponované části území tak, aby koncentrace lidí
byla rozprostřena v území a cyklostezka nepůsobila jako bariéra.

vysoká
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3

Tematická oblast
Ochrana před povodněmi

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Po povodních 2002 bylo rozhodnuto, že volné území v Karlíně a Libni, které leží v nivě řeky, bude sloužit k ochraně města před
povodněmi. Ze seznamu protipovodňových opatření byla vybudována protipovodňová hráz (společně s cyklostezkou) a zároveň
bylo rozhodnuto, že území za ní bude zastavěno.
Využití území kolem řeky před linií protipovodňové ochrany jako rekreačního záplavového území je součástí dlouhodobě
přijímané politiky města garantované územním i metropolitním plánem.

Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Rozvíjet diskuzi na téma povodní se všemi uživateli území

vysoká

Nezahušťovat dále území, nezhoršovat případné povodňové škody.

vysoká

Vybavenost a mobiliář koncipovat v souladu s tím, že jde o záplavové území.

vysoká

Klást důraz na osvětu, zamezit dezinformacím v oblasti protipovodňové tématiky.

střední

Je třeba se přizpůsobit současnému stavu a respektovat místními
prověřená protipovodňová pravidla.

5

Míra shody

nízká
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4

Tematická oblast
Správa, vybavenost, svoboda aktivit

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
V území, kromě pár lokalizovaných výjimek, zcela chybí správa - a to jak ve smyslu “údržby”, tak “managementu”.
Absence správy, pravidel a nepředurčenost části území umožňuje návštěvníkům svobodně volit, jak trávit svůj čas. Tento aspekt
je vnímán veskrze pozitivně.
Území je poddimenzováno ve všech směrech vybavenosti - místa k zastavení, hřiště pro děti i dospělé, mobiliář, veřejné toalety,
osvětlení, cesty, kontejnery na odpad atd.

Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

6

Míra shody

Rozvíjet území tak, aby obsahovalo místa spravovaná ke specifickým účelům
(grilování, sport) i místa umožňující svobodnou volbu aktivity respektující
charakter území.

vysoká

Zřídit sociální zařízení (WC).

vysoká

Rozvíjet aktivity: sport, procházky a volný čas.

vysoká

Zajistit odpovídající finanční prostředky pro správu území.

vysoká

Zajistit vybavení v místě (toalety, lavičky aj.).

vysoká

Spravovat území ve všech aspektech (údržba i management) a to včetně
finančních prostředků umožňujících zachování kvality, bezpečnosti a svobody
v území po jeho revitalizaci.

střední

Rozvíjet rozdílná místa v území v souladu s jejich aktuálním
nastavením/využitím.

střední

Přetvářet a vylepšovat místa “nikoho”, podporovat naopak místa, která jsou již
nyní v péči skupin (zahrádkáři, loděnice apod.)

střední

Využít území pro umění.

střední

Zajistit standardní management a správu území, jaké mají jiné parky
celopražského významu (prostřednistvím OCP HMP).

střední

Zajistit funkci jednoho správce území (viz příklad správce Náplavky).

nízká
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5

Tematická oblast
Infrastruktura a průmysl

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Existující průmyslová infrastruktura má v území dlouhodobou tradici, ale v současnosti vyvolává kontroverze. Přináší hluk
a prašnost, zároveň je dočasně i pilířem udržitelnosti pro místní (plánovanou) výstavbu. V území není dostatečná technická
infrastruktura pro služby a uživatele.
Jsou zde však i jiné představy o využití částí území v soukromém vlastnictví. Neshodu o způsobu využití představuje například
přítomný průmysl (např. betonárna) i některé dočasné provozy (např. autobazary).
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Směřovat čistě k funkci rekreační, nikoliv průmyslové.

střední

Zachovat průmyslové dědictví jako paměť v podobě stop a jejich začlenění.

střední

Zajistit prostupnost a celistvost území i při dočasném zachování
průmyslové funkce.

střední

Stanovit časový termín ukončení provozu betonárny.

střední

6

Tematická oblast
Člověk a řeka

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Řeka je zásadním atributem v území, významným krajinným rozhraním, místem setkávání člověka a přírody, které by zasloužilo lépe zpřístupnit. Vzhledem ke své přitažlivosti pro všechny uživatele území je i místem potenciálních konfliktů
využití.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

7

Míra shody

Připomenout řeku nejen jako koryto, ale i jako celý prostor nivy.

střední

Diverzifikovat způsob kontaktu s řekou. Zpřístupnit a na jiných místech
zachovat prostor pro přírodní prvky, kde řeka není dostupná.

střední

Připomenout zaniklé stopy řeky.

střední
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7

Tematická oblast
Pestrost přírody

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Vzhledem k neplánovanosti území a absenci údržby zeleně se zde postupně rozvíjí biodiverzita na zemi i ve vodě a to jak
do počtu druhů, tak do četnosti jejich výskytu. Četnost může vést i ke konfliktům/nečekaným kontaktům s živou i mrtvou
faunou a flórou v území.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Zlepšit údržbu vegetace a řeky.

vysoká

Revitalizovat současnou vegetaci kolem břehů.

vysoká

Přizpůsobit vegetaci a její pestrost průchodu případné povodně.

střední

Zachovat část území nepřístupné veřejnosti pro zajištění pestrosti fauny/flory.

střední

8

Tematická oblast
Městská divočina

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Divokost a jistá neprostupnost přírody je zde na dosah člověku v širším centru města. Umožňuje tak vytržení z městského
kontextu, zároveň však dochází k znepřístupnění některých částí, vzniku pocitově “nebezpečných” oblastí a šíření
nepůvodních druhů.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Najít průsečík mezi vlastníky pozemků, uživateli pozemků a představiteli města.

vysoká

Založit enklávy s více i méně intenzivní údržbou.

střední

Podpořit informovanost veřejnosti v tom, co je "městská divočina".

střední

Reagovat na plánované změny v území úpravou konceptu chtěné divočiny.

8

Míra shody

nízká
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9

Tematická oblast
Příroda v centru města

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Blízkost úplnému srdci města, pozice na spojnici několika čtvrtí širšího centra a rozloha území jej předurčuje k roli plic
města, místa k nadechnutí v mnoha významech - kde může být člověk sám, kde může pěstovat, které přináší do zastavěné
oblasti čistý vzduch. Území vzhledem ke své pozici v centru města je vnímána jako potenciál pro městskou výstavbu.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Rozvíjet přírodu i okolní zástavbu tak, aby nedocházelo k vytlačování současných
uživatelů.

vysoká

Vytvořit adekvátní přechod mezi urbanizovanou částí a volnou přírodou
v zastavitelném území mezi Olgoj Chorchoj a hrázděným domem.

vysoká

Zachovat v území co nejvíce stávající zeleně (zástavba bude přibývat ve velkém
množství v jeho okolí).

vysoká

10 Tematická oblast

Možnost být sám

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Divokost a odstrčenost místa působí v širším centru města až nepatřičně. Umožňuje výpravy za dobrodružstvím i samotou.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Zachovat a pěstovat komunitní prostor.

vysoká

Umožnit pestrost komunit i zájmových činností.

vysoká

Nenechat prostor příliš zkomercionalizovat.

střední

Podporovat a zachovat přírodní divokost. Ošetřovat “sociální” divokost
včetně otázky bezpečnosti.

9

Míra shody

nízká
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11

Tematická oblast
Ostrůvky služeb v území

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Území disponuje místy rozmanitého charakteru pro různé uživatele, nabízejícími pohostinství a další služby. Vzhledem ke své
rozloze však jde o izolované ostrůvky. Do budoucna existuje riziko gentrifikace těchto i nových služeb.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Zachovat genia loci místa vč. služeb.

vysoká

Zachovat komunitní charakter východní Libeňské kosy, ale kontrolovaně otevřít
komunity lidem.

střední

Hlídat rozmanitost služeb, aby sloužily všem, např. rozvíjet lokální trhy.

střední

Přednostně (službami) rozvíjet Maninskou kosu (vč. nivy).

střední

12

Tematická oblast
Místo pro formální i neformální sport

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Různorodost sportovního vyžití, které území poskytuje, je v Praze nevídaná. Jsou tu sportoviště oficiální i prostory pro spontánní
vyžití, pro individuální i skupinový sport. I tak je jejich kapacita a nabídka nenaplňuje potenciál místa a zasloužila by si koordinovaný přístup. Samostatnou kapitolou je přehlcená cyklostezka.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Zlepšit bezpečnostní značení cyklotrasy (zrcadlo v ul. Meclova aj.).

střední

Zajistit nová veřejná sportoviště (současná sportoviště jsou v soukromém vlastnictví).

střední

Vystavět venkovní oázy sportu v kontextu nové výstavby.

10

nízká
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13

Tematická oblast
Aktivity pro děti

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Rohanský a Libeňský ostrov jsou tradičním místem organizované i volné zábavy pro děti - Dům dětí a mládeže, vodácký oddíl,
skauti, taneční škola atd., ti všichni poskytují vyžití dětským duším, v jinak rychle se gentrifikující oblasti. Lokalita má potenciál
i pro využití školami apod.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Vytvořit společný flexibilní rekreační prostor pro různorodé skupiny.

vysoká

Zachovat Rohanský ostrov jako místo různorodých, organizovaných
i neorganizovaných aktivit.

vysoká

Najít správce/koordinátora/komunikátora aktivit a vybavenosti.

střední

14

Tematická oblast
Paměť místa

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Je to území, které toho hodně pamatuje - řeku, baroko, průmysl, světové války. Ačkoliv jej většina uživatelů vnímá především skrze
současný stav místa - tedy volnou zelenou plochu, paměť místa, přítomnou hluboko v jeho tkáni, je hodnotou, kterou je důležité
připomínat.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Připomínat paměť místa různými způsoby v území - práce pro správce parku.

vysoká

Reflektovat historické aspekty v území v jejich diverzitě - místní i společenské.

střední

Vrátit do území živou mapu (bývala zde mapa tehdy českého království ze stromů,
struh apod).

11

Míra shody

nízká
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15

Tematická oblast
Umění a kultura v přírodě

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Spontánnost místa a jeho bohatá historie jej předurčuje jako zajímavý terén pro živou kulturu i umění v přírodě - zejména pak
site specific performance a land art. Je třeba dbát na různorodost nabídky pro rozmanité skupiny uživatelů a vhodnou komunikaci
a propagaci kulturních aktivit.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Zachovat prostor pro spontánní aktivity.

vysoká

Formalizovat a plánovat do budoucna drobná místa (př. ohniště).

střední

Nevytvářet fyzická zakotvení pouze pro jednu konkrétní aktivitu.

nízká

16

Tematická oblast
Volný prostor ve městě

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Území je unikátní tím, že nabízí rozsáhlý otevřený a volný prostor s výhledy na okolní krajinu a město. Velká otevřená plocha může
být vnímána jako nedostatečně využitá, skutečností však je, že láká a inspiruje k neomezenému množství a typu činností a její
význam je tak pro město zásadní.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

12

Míra shody

Zachovat nepředurčenost volného prostoru.

střední

Vytvořit mentální oddělení / předěly od rušného města.

střední

Rozšířit park o prostor řeky, aby byl zažíván jako jeden velký rozsáhlý prostor.

střední
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17

Tematická oblast
Místo pro všechny

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
Neurčitost místa a zároveň jeho silná komunitní historie dělají z Rohanského a Libeňského ostrova místo pro všechny - pro místní,
pro přespolní, pro lidi z Prahy i celého Česka z různých sociálních skupin.

Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

Míra shody

Vytvářet prostor pro všechny skupiny lidí.

střední

Akcentovat silné stránky, které z území dělají místo pro všechny: zeleň,
stávající náplň a velikost.

nízká
nízká

Zajistit přístupnost pro obyvatele z širšího okolí nebo jiných částí Prahy.

18

Tematická oblast
Komunita, sociální exkluze a gentrifikace

Popis stávajícího stavu na základě výsledků workshopu I:
V Praze se jedná o jedno z míst se stále silnou komunitní energií a to zejména v části Libeňského ostrova. Tato energie je vnímána
veskrze pozitivně, pokud je otevřena okolním podnětům a lidem.
V území se však v menší míře již dnes vyskytují enklávy sociální exkluze (bezdomovectví, hipster místa…) avšak jedná se zejména
o rizika do budoucna spojená s probíhající a plánovanou výstavbou v okolí a gentrifikací Karlína, Palmovky a okolí.
Strategické cíle v oblasti formulované v rámci workshopu č. II.
Navržené cíle a opatření

13

Míra shody

Nedefinovat veřejný prostor jen pro nové obyvatele čtvrtě, zachovat ho
pro současné uživatele a jejich potřeby.

vysoká

Dát dostatek veřejného prostoru pro různé komunity.

střední

Dát prostor vzniku nových komunit a zachovat rozmanitost veřejných prostor.

střední
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Tabulka cílů rozvoje
název cíle
Zajistit odpovídající finanční prostředky pro správu území.
Rozvíjet diskuzi na téma povodní se všemi uživateli území
Propojit Karlín s břehy řeky - překonat bariéry v území.
Rozvíjet území tak, aby obsahovalo místa spravovaná ke specifickým účelům (grilování,
sport) i místa umožňující svobodnou volbu aktivity respektující charakter území.
Rozvíjet aktivity: sport, procházky a volný čas.
Zachovat Rohanský ostrov jako místo různorodých, organizovaných
i neorganizovaných aktivit.
Nedefinovat veřejný prostor jen pro nové obyvatele čtvrtě, zachovat ho
pro současné uživatele a jejich potřeby.
Vybavenost a mobiliář koncipovat v souladu s tím, že jde o záplavové území.
Zajistit vybavení v místě (toalety, lavičky aj.).
Zachovat genia loci místa vč. služeb.
Rozvíjet přírodu i okolní zástavbu tak, aby nedocházelo k vytlačování současných uživatelů.
Nezahušťovat dále území, nezhoršovat případné povodňové škody.
Zřídit sociální zařízení (WC).
Vytvořit společný flexibilní rekreační prostor pro různorodé skupiny.
Zachovat prostor pro spontánní aktivity.
Nalézt rovnováhu mezi “rychlocyklisty” a ostatními uživateli v území.
Vytvořit kvalitní zelenou spojnici mezi centrem města a dalšími čtvrtěmi
a to pro všechny uživatele.
Najít průsečík mezi vlastníky pozemků, uživateli pozemků a představiteli města.
Vytvořit plán / koncept prostupnosti.
Zlepšit údržbu vegetace a řeky.
Rozvíjet méně exponované části území tak, aby koncentrace lidí byla rozprostřena
v území a cyklostezka nepůsobila jako bariéra.
Vytvořit adekvátní přechod mezi urbanizovanou částí a volnou přírodou
v zastavitelném území mezi Olgoj Chorchoj a hrázděným domem.
Zachovat v území co nejvíce stávající zeleně (zástavba bude přibývat ve velkém
množství v jeho okolí).
Připomínat paměť místa různými způsoby v území - práce pro správce parku.
Umožnit pestrost komunit i zájmových činností.
Zachovat a pěstovat komunitní prostor.
Přemístit autobazary z území pryč.
Založit enklávy s více i méně intenzivní údržbou.
Podpořit informovanost veřejnosti v tom, co je "městská divočina".
Nenechat prostor příliš zkomercionalizovat.
Kultivovat park v jižní části území, tak aby byl dobře prostupný a bezpečný.
Revitalizovat současnou vegetaci kolem břehů.
Vytvářet prostor pro všechny skupiny lidí.
Dát dostatek veřejného prostoru pro různé komunity.
Klást důraz na osvětu, zamezit dezinformacím v oblasti protipovodňové tématiky.
Rozvíjet rozdílná místa v území v souladu s jejich aktuálním nastavením/využitím.
Reflektovat historické aspekty v území v jejich diverzitě - místní i společenské.
Spravovat území ve všech aspektech (údržba i management) a to včetně finančních
prostředků umožňujících zachování kvality, bezpečnosti a svobody v území
po jeho revitalizaci.
Přetvářet a vylepšovat místa “nikoho”, podporovat naopak místa,
která jsou již nyní v péči skupin (zahrádkáři, loděnice apod.)
Vystavět drobnou infrastrukturu - zázemí (např. loděnice).
Připomenout zaniklé stopy řeky.
Zachovat nepředurčenost volného prostoru.
Dát prostor vzniku nových komunit a zachovat rozmanitost veřejných prostor.
Využít území pro umění.
Stanovit časový termín ukončení provozu betonárny.
Hlídat rozmanitost služeb, aby sloužily všem, např. rozvíjet lokální trhy.
Přizpůsobit vegetaci a její pestrost průchodu případné povodně.
Zlepšit bezpečnostní značení cyklotrasy (např. zrcadlo v ul. Meclova aj.).
Najít správce/koordinátora/komunikátora aktivit a vybavenosti.
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oblast

index

míra shody

Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Ochrana před povodněmi
Prostupnost území

2.0
1.9
1.9

vysoká
vysoká
vysoká

Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Správa, vybavenost, svoboda aktivit

1.9
1.9

vysoká
vysoká

Aktivity pro děti

1.9

vysoká

Komunita, sociální exkluze a gentrifikace
Ochrana před povodněmi
Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Ostrůvky služeb v území
Příroda v centru města
Ochrana před povodněmi
Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Aktivity pro děti
Umění a kultura v přírodě
Zelená spojnice, všude blízko

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
1.8

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

Zelená spojnice, všude blízko
Městská divočina
Prostupnost území
Pestrost přírody

1.8
1.8
1.8
1.8

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

Zelená spojnice, všude blízko

1.8

vysoká

Příroda v centru města

1.8

vysoká

Příroda v centru města
Paměť místa
Možnost být sám
Možnost být sám
Infrastruktura a průmysl
Městská divočina
Městská divočina
Možnost být sám
Prostupnost území
Pestrost přírody
Místo pro všechny
Komunita, sociální exkluze a gentrifikace
Ochrana před povodněmi
Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Paměť místa

1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká
vysoká

Správa, vybavenost, svoboda aktivit

1.6

vysoká

Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Infrastruktura a průmysl
Člověk a řeka
Volný prostor ve městě
Komunita, sociální exkluze a gentrifikace
Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Infrastruktura a průmysl
Ostrůvky služeb v území
Pestrost přírody
Místo pro formální i neformální sport
Aktivity pro děti

1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

vysoká
vysoká
střední
střední
střední
střední
střední
střední
střední
střední
střední
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název cíle
Diverzifikovat způsob kontaktu s řekou. Zpřístupnit a na jiných místech zachovat
prostor pro přírodní prvky, kde řeka není dostupná.
Připomenout řeku nejen jako koryto, ale i jako celý prostor nivy.
Odlehčit cyklostezce (např. paralelní komunikace se systémem lávek).
Směřovat čistě k funkci rekreační, nikoliv průmyslové.
Rozšířit park o prostor řeky, aby byl zažíván jako jeden velký rozsáhlý prostor.
Vytvořit mentální oddělení / předěly od rušného města.
Zachovat komunitní charakter východní Libeňské kosy, ale kontrolovaně otevřít
komunity lidem.
Zajistit nová veřejná sportoviště (stávající sportoviště jsou v soukromém
vlastnictví).
Zajistit prostupnost a celistvost území i při dočasném zachování průmyslové
funkce.
Zachovat průmyslové dědictví jako paměť v podobě stop a jejich začlenění.
Formalizovat a plánovat do budoucna drobná místa (př. ohniště).
Zajistit standardní management a správu území, jaké mají jiné parky
celopražského významu (prostřednistvím OCP HMP).
Přednostně (službami) rozvíjet Maninskou kosu (vč. nivy).
Zachovat část území nepřístupné veřejnosti pro zajištění pestrosti fauny/flory.
Podporovat a zachovat přírodní divokost. Ošetřovat “sociální” divokost včetně
otázky bezpečnosti.
Zpřístupnit břeh po celé délce.
Zajistit funkci jednoho správce území (viz příklad správce Náplavky).
Vystavět venkovní oázy sportu v kontextu nové výstavby.
Vrátit do území živou mapu (bývala zde mapa tehdy českého království ze stromů,
struh apod).
Akcentovat silné stránky, které z území dělají místo pro všechny:
zeleň, stávající náplň a velikost.
Je třeba se přizpůsobit současnému stavu a respektovat místními prověřená
protipovodňová pravidla.
Zajistit přístupnost pro obyvatele z širšího okolí nebo jiných částí Prahy.
Otevřít zahrádkářskou kolonii veřejnosti (při zohlednění bezpečnostních rizik).
Reagovat na plánované změny v území úpravou konceptu "chtěné divočiny".
Nevytvářet fyzická zakotvení pouze pro jednu konkrétní aktivitu.
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oblast

index

míra shody

Člověk a řeka
Člověk a řeka
Prostupnost území
Infrastruktura a průmysl
Volný prostor ve městě
Volný prostor ve městě

1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.4

střední
střední
střední
střední
střední
střední

Ostrůvky služeb v území

1.4

střední

Místo pro formální i neformální sport

1.4

střední

Infrastruktura a průmysl
Infrastruktura a průmysl
Umění a kultura v přírodě

1.3
1.3
1.3

střední
střední
střední

Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Ostrůvky služeb v území
Pestrost přírody

1.3
1.3
1.2

střední
střední
střední

Možnost být sám
Prostupnost území
Správa, vybavenost, svoboda aktivit
Místo pro formální i neformální sport

1.2
1.0
1.0
1.0

střední
nízká
nízká
nízká

Paměť místa

1.0

nízká

Místo pro všechny

1.0

nízká

Ochrana před povodněmi
Místo pro všechny
Prostupnost území
Městská divočina
Umění a kultura v přírodě

0.9
0.8
0.7
0.7
0.6

nízká
nízká
nízká
nízká
nízká

03 / Zapojení klíčových hráčů Rohanského a Libeňského ostrova

Shrnutí

Společně s klíčovými aktéry jsme shromáždili různé náměty a následně je tematicky seřadili do 18 oblastí. Příkladem je:
pestrost přírody, správa a údržba, sport, řeka, povodně, průmysl, vybavenost, kultura, aktivity pro děti atd. Klíčoví hráči tyto
oblasti popsali v detailech a různých aspektech, a následně navrhli strategické cíle v daných oblastech plus opatření k jejich
naplnění. K jednotlivým cílům a opatřením bylo připojeno hlasování, čímž jsme získali i plastickou představu o preferencích.
Přehledně jsou seřazené výše v textu v 18 dílčích tabulkách a v jedné shrnující.
Vysokou míru shody mají cíle, které může připravovaná Koncepce přímo ovlivňovat, ať už se jedná o zajištění odpovídajících
finančních prostředků pro správu území (absolutně nejvyšší shoda), navázání na již fungující aktivity a kontext území, i na historii
a určitého genia loci. Vysokou míru podpory mají i konkrétní opatření reagující na významné deficity v území jako je špatné
propojení s Holešovicemi (ale i Karlínem), špatná prostupnost území, komplikovaný přístup k řece, neuspokojivý stav cyklostezky
či doplnění mobiliáře všeho druhu. Oproti tomu nízkou míru shody mají cíle, které se nějaké některé skupiny uživatelů či
klíčových hráčů dotýkají více než ostatních a budí proto určité emoce. Může se jednat o otevírání zahrádkářské kolonie
veřejnosti, zpřístupnění břehu řeky po celé jeho délce či budoucnost určitých funkcí v území (průmysl, lodní doprava, autobazary). Některé cíle se tak vyznačují určitou kontroverzí - pro část uživatelů jsou problematické a pro část vítané. Tyto jsou
označeny pikotgramem barevných šipek. Dalším příkladem nízké míry shody jsou cíle, které jsou konkrétní, a naopak se ostatních
klíčových hráčů v podstatě nedotýkají. Tudíž nevzbuzují ani velké nadšení (např. realizace tzv. živé mapy). U střední míry shody
se výše uvedené principy kombinují a při jejich čtení je potřeba mít to na paměti.
Díky ztíženým podmínkám (Covid-19) byly facilitované debaty přesunuty do on-line prostředí, což s sebou neslo určitá omezení.
Přesto tento proces ale nakonec přinesl závěry, na kterých lze stavět. Aktivní zapojení klíčových hráčů je pro zadavatele
Koncepce zásadní a bude pokračovat i v dalších fázích přípravy.
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