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1/ Úvod
Dokument slouží jako souhrnný přehled proběhlého a plánovaného komunitního monitoringu a parti-
cipačních aktivit. Hlavní participační a monitorovací aktivity a jejich vyhodnocení tvoří samostatné 
dokumenty, konkrétně: 

• Vyhodnocení zúčastněného pozorování 
• Vyhodnocení dotazníkového šetření 
• Vyhodnocení informačních a participačních setkání

Dosavadní vyhodnocení komunitního monitoringu a participace se promítne do zpracování Manuálu vize 
Ostrova. 

zúčastněné pozorování  
a mapování aktérské sítě
Od května do září probíhala první fáze  
komunitního monitoringu, jehož součástí bylo 
zmapovat aktérskou síť, rešerše a monitoring 
ostrova Štvanice a jeho okolí z hlediska  
návštěvníků a provozovatelů, tedy pochopení 
řešeného území z hlediska jeho uživatelů. 

Proběhla série opakovaných pozorování ostrova  
a jeho okolí (všední dny / víkendy, různé části 
dne).*

dotazníkové šetření
V období od 23. 6. až 12. 9. 2021 probíhalo 
dotazníkové šetření, především online formou, 
ale bylo možné se zapojit rovněž prostřednic-
tvím tištěných dotazníků, které byly k dispozici 
na informačních a participačních setkáních, 
která probíhala v průběhu června až září. 
Dotazníkové šetření cílilo na širokou veřej-
nost včetně návštěvníků ostrova. Celkem bylo 
získáno 103 vyplněných dotazníků, které byly 
zpracovány pomocí nástroje Google Forms.

Součástí dotazníkového šetření byla také 
veřejná výzva, jejímž cílem bylo podchycení 
stávajících či plánovaných projektů a nápadů 
veřejných aktivit na ostrově.*

*Více v kapitole Vyhodnocení zúčastněného pozorování.



informační a participační  
setkání – “Stany a deky”
V průběhu června až září proběhla na ostrově  
Štvanice celkem 4 informační a participační  
setkání pro veřejnost pod názvem “Stany  
a deky” s cílem informovat o zpracování  
Manuálu vize Ostrova a zapojit návštěvníky  
do společného brainstormingu o stávající  
i budoucí podobě Štvanice.

Více v dokumentu Vyhodnocení informačních  
a participačních setkání. 

komentované vycházky
V rámci informačních a participačních aktivit  
a jako doprovodný program k výstavě proběhla 
na ostrově Štvanice série 3 komentovaných 
tematických vycházek s odborníky z různých 
oborů, a to:

23. 6. v 18 hod. komentovaná procházka  
s botanikem J. A. Šturmou

27. 7. v 18 hod. komentovaná procházka 
s architektem R. Kolaříkem

12. 9. v 18 hod. komentovaná procházka  
s historikem J. Krajíčkem 

Na každou z vycházek dorazilo v průměru  
kolem 20 osob ve věku 18 až 60 let.

Byla to další možnost, jak informovat návštěv-
níky ostrova o zpracování Manuálu vize Ostro-
va a pobavit se s nimi o možnostech řešení, 
seznámit je s charakteristikami ostrova (z per-
spektivy historické, architektonicko-urbani-
stické či přírodovědné), zapojit je do dotazní-
kového šetření a pozvat na setkání s veřejností. 
Mezi dotazy účastníků vycházek směřovaných 
k současnosti a budoucnosti ostrova patřily 
otázky týkající se především plovárny, lávky  
a arény.

výstava
Ve dnech 23. 6. až 12. 9. 2021 byla na  
ostrově Štvanice instalována venkovní  
výstava, která měla návštěvníky upozornit 
na téma řešení dalšího rozvoje ostrova  
a probíhající participační aktivity v rámci 
zpracovávání Manuálu vize Ostrova. Výstava 
byla rozmístěna volně v prostoru (tvrdé des-
ky zavěšené na provazech, které visely mezi 
stromy) na 6 různých stanovištích po celém 
ostrově a byla rozdělena do tematických 
bloků: voda, město, krajina, budoucnost, 
aktivity a ostrovy. Cílem bylo připomenout 
různé charakteristické aspekty a kontexty 
navázané na ostrov Štvanici a zároveň vtáh-
nout návštěvníky do dalších participačních 
aktivit, na které výstava odkazovala – dotaz-
ník pomocí QR kódu, komentované vycházky 
s odborníky či informační a participační 
setkání.



2/ Průběžné celkové shrnutí
Z celkového vyhodnocení dílčích participačních aktivit a komunitního monitoringu vyplývá, že z hle-
diska uživatelů je potřeba primárně zachovat a podpořit užitnou funkci veřejného parku 
s vodou pro aktivní i pasivní odpočinek. Nejvíce se opakující a stěžejní témata reflektovaná 
širokou veřejností k tomu se vážící a podpořená zhodnocením komunitního monitoringu jsou:

bez privatizovaného a oploceného/nepřístupného prostoru
Umenšení/zrušení/zprůchodnění či větší otevřenost tenisového areálu. Využití prostoru oblouků pod 
Negrelliho viaduktem. Odstranění plotu komunitní zahrady. Vyřešení větší funkčnosti arény.

více řeky a vody 
Návrat/rozšíření možností koupání, vodních prvků a využití řeky spolu s jejím větším zpřístupněním.

návrat bruslí 
Nabídnout možnost zimního bruslení.

zeleň na prvním místě
Zachování, případně rozšíření zelených ploch. Ponechání “divočejšího”/neformálnějšího rázu zeleně.

ne další náplavce
Zamezit komercionalizaci prostoru. 

hlavně klid
Zachovat stávající úroveň “klidu a ruchu”, respektive snížit (hluk z Hlávkova mostu, večerní/noční 
venkovní hudební akce).

šílená magistrála, Hlávkův most a jeho okolí
Zlepšit nepřehlednou, příliš hlučnou a nebezpečnou dopravní situaci přístupu na 
ostrov z Hlávkova mostu. Upravit okolí Hlávkova mostu (podchody, schody apod.) k větší funkčnosti 
prostoru (např. bezbariérovost, bez lidí bez domova v podchodu, včetně budovy Fuchsu).



3/ Vyhodnocení zúčastněného pozorování
FORMÁT A PRŮBĚH
Zúčastněná pozorování (pozorování, při němž výzkumník vstupuje do skupiny aktérů s cílem poro-
zumět vnitřní perspektivě těchto aktérů a jejich aktivit) a komunitní monitoring probíhaly v období 
od května do září 2021. Uskutečnilo se zhruba 20 terénních výjezdů do lokality v různé dny (všední 
dny, víkendy) a v různých částech dne (ráno a dopoledne, odpoledne a večer). Cílem bylo popsat 
prostor z hlediska jeho uživatelů a způsoby jeho využívání (aktivity v něm se odehrávající). Je nutné 
přihlédnout k faktu, že toto mapování probíhalo především v teplých letních měsících a o prázdni-
nách a aktivity, které tu byly monitorovány, se mohou lišit od těch, které se na ostrově konají během 
studených zimních měsíců

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROSTORU

návštěvnost
Návštěvy ostrova probíhají nejvíce v odpoled-
ních a večerních hodinách zhruba v rozmezí 
od 16 do 20 hod., kdy je na ostrově nejrušněji. 
O víkendech, pokud není větší akce, se zdá 
být ostrov celkově o něco méně využíván (což 
může být způsobené letním a prázdninovým 
obdobím, kdy lidé častěji vyrážejí mimo měs-
to). O pátcích a sobotách večer bývá nejrušněji 
v a okolo Vily Štvanice, Fuchsu a Bike Jesus. 
Prostor, který je téměř pořád “mrtvý”, bez lidí, 
se nachází kolem elektrárny a u jezu, na úpl-
ném cípu ostrova.  

Kromě návštěvníků se na ostrově vyskytují 
stálí obyvatelé, rezidenti, v domě u plavební 
komory, patřící Povodí (zhruba do 4 bytů / 10 
osob), lidé bez domova (pár pobývající řadu 
let v podchodu pod Hlávkovým mostem a poté 
ve východní části ostrova, k vidění je občas 
stan, který využívají, celkem 5 až 10 osob) a 
zaměstnanci místních provozoven (Vila Štvani-
ce, tenisový klub, Skatepark, Fuchs, Bike Jesus, 
elektrárna, Baden-Baden), jejichž celkový 
počet odhadujeme v řádech několika desítek 
(do 100 osob). 

přístup na ostrov
Návštěvníci ostrova přicházejí na ostrov  
z obou stran Hlávkova mostu v obdobném 
počtu. Menší počet pak použije přívoz. Většina 
návštěvníků ostrova přichází pěšky. Dále velká 
skupina dorazí autem (většinou jede směrem 
k tenisovým kurtům nebo parkuje v blízkosti 
Hlávkova mostu před komunitní zahradou). 
Častý je také příjezd na ostrov na kole (opět 
nutné zvážit vliv roční doby) nebo tramvají. 
Občas se napříkladv blízkosti Vily Štvanice ob-
jeví taxi/Uber. Občas někteří rybáři připlují na 
motorových člunech a občas jsou také k vidění 
lidé na kajacích plujících kolem.

V západní část ostrova chybí bezbariérový 
vstup z Hlávkova mostu (rodiče snášejí kočár-
ky ze schodů).



Neprůchodný západní cíp ostrova kvůli bezpečnostním předpisům vázaným na chod elektrárny.  
Posprejované volné plochy. Informační tabule pro návštěvníky, která se nachází za oplocením,  
je špatně přístupná a špatně čitelná.

Zapáskovaný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu, který je neprůchozí a nevyužitelný.  
Údajně aby tam neparkovala auta.

hlučnost
Od Hlávkova mostu a magistrály se po celý den 
a večer (v průběhu celého týdne) nese kon-
stantní hluk, který je nejsilnější v okolí mostu  
a značný v podstatě v celé západní části ostro-
va (od Hlávkova mostu směrem k elektrárně), 
kde se u elektrárny přidává hluk z jezu. Ve ve-
černích hodinách se v této části ostrova připa-
dává ještě hluk především z Bike Jesus (časté 
hudební produkce) a méně od Vily Štvanice 
(hluk ze “švitoření”). Západní cíp je tedy jedno-
značně téměř konstantně různou měrou hlučný. 
Naopak nejméně hlučným místem je východní 
cíp ostrova, pomine-li se občasný hluk lodního 
motoru přívozu. Nejspíš proto je ke “klidné” 
relaxaci a odpočinku využívána především 
tato část ostrova. Střední část ostrova je spíš 
hlučnější – nese se sem ještě hluk od Hlávkova 
mostu, od plavební komory a částečně také 
Skateparku. 

úprava, pořádek, mobiliář
Mnohé budovy a části ostrova jsou pospre-
jované a poničené, především jde o oblast 
Hlávkova mostu a jeho okolí – budova Fuchsu 
a jeho okolí, podchod pod Hlávkovým mos-
tem, schody z Hlávkova mostu na západní část 
ostrova. To se týká také vyhlídky u elektrárny, 
oploceného vstupu do elektrárny, zadních částí 
arény nebo třeba mobiliáře jako odpadkových 
košů. 

Zeleň je pravidelně sečená do trávníkové  
úpravy. Dále od cest a vyšlapaných cestiček 
jsou často k vidění použité toaletní papírky  
a kapesníčky, pravděpodobně kvůli chybějícím 
veřejným WC.

Základní mobiliář jako lavičky, lampy a od-
padkové koše nejsou sjednocené, respektive 
v podobném stylu ani z podobného materiálu. 
Odpadkové koše jsou často přeplněné.

průchodnost
Ostrov má řadu lokalit/prostorů, které jsou 
veřejnosti nepřístupné/neprůchodné nebo jsou 
uzavřené či oplocené: elektrárna a její okolí 
(oplocení), tenisový areál (oplocení), který 
ve skutečnosti průchodný je, ale mnoho lidí 
si myslí, že kvůli oplocení není, aréna (dáno 
uzavřenou stavbou), komunitní zahrada  
(oplocení), prostor pod oblouky Negrelliho 
viaduktu (zapáskovaný).

Velká část břehů řeky je špatně přístupná  
(nezpevněná a srázovitá), až nepřístupná  
kvůli stavbám a ochranným zónám (plavební  
komora, elektrárna, jez apod.). Nejlepší  
přístup k vodě je z východní části ostrova  
směrem k Holešovicím a z jeho cípu. 



MONITOROVANÉ AKTIVITY

běžné každodenní aktivity 

pracovník bezpečnostní agentury hlídající 
Negrelliho viadukt, aby nebyl posprejován 

(údajně nepřetržitě přítomný)

děti, dospívající a dospělí ve skateparku  
jezdící na skejtu, koloběžkách nebo kolečko-
vých bruslích, sedící u stolů s občerstvením

pobývající lidé bez domova (pár – muž a žena 
v podchodu pod Hlávkovým mostem na mat-

raci, ve stanu ve východní části ostrova)

“posedávání, polehávání, popíjení” – relax  
na louce, pod stromy ve stínu, u řeky

randění koupání v řece (směr Holešovice)

procházky osob všech věkových skupin pobyt dětských kroužků, MŠ a ZŠ a hry

rybaření (směr Holešovice) koloběžky (děti)

cyklistika sběr bylin apod. (např. bez)

venčení psů četba

jogging pikniky

zahradničení nebo odpočinek v komunitní 
zahradě opékání u ohně

tenis využívání houpačky

jízda na kolech na pumptracku  
(kluci, dospívající a tatínci)

návštěva a posezení u “barů” – Vila  
Štvanice, Bike Jesus, Baden-Baden

dětské hry u mlžiště a pítka divadlo (Vila Štvanice)

hra na kytaru hudební program (Fuchs, Bike Jesus)

výrazné a časté aktivity

odpočinek / prostor pro “pobyt venku”
Tato aktivita jednoznačně dominuje. Konkrétně v podobách popsaných výše.

venčení psů
Komunita pejskařů z Prahy 7 a 8, kteří se znají a chodí sem téměř denně (zhruba 10 osob).  
Někteří sem jezdí se psy autem na delší venčení. 

místo setkávání
Především v okolí Vily Štvanice, dále Bike Jesus (specifická cílová skupina mladších),  
ve volném prostoru – na procházku, rande apod., viz jednotlivé činnosti výše.

sport+
Dominuje tenis, skating a cyklistika. Dále v menší míře koupání, rybaření a zahradničení.



4/ Vyhodnocení dotazníkového šetření

REALIZACE A FORMA 

Dotazníky pod názvem “Ostrov Štvanice” mohli respondenti vyplňovat v období 23. 6. až 12. 9. 2021. 

Dotazník byl v papírové podobě distribuován během informačních a participačních setkání 
(“Stany a deky”) na ostrově Štvanice (ve dnech středa 30. 6., sobota 17. 7., středa 11. 8. a úterý 
7. 9., vždy mezi 15. až 20. hod.). 

V online podobě bylo možné dotazník vyplnit přes aplikaci Google Forms.

Dotazník obsahoval celkem 21 otázek, 9 z nich bylo uzavřených (respondenti měli na výběr z předem 
daných odpovědí) a 12 otázek otevřených (respondenti odpovídali sami bez nabízených možností). 
Závěrečné otázky se týkaly informací o respondentovi (pohlaví, věk, bydliště), všechny ostatní otáz-
ky byly pak zaměřeny na vnímání a užívání ostrova Štvanice. Závěrečná otázka umožňovala sdělit 
cokoliv nad rámec informací uvedených v odpovědích na otázky. Konkrétní podoba dotazníku je v 
příloze.

Součástí dotazníku byla také otázka, zda respondenti chtějí nadále nebo v budoucnu realizovat ně-
jaký svůj projekt. Pokud ano, byli vyzváni, aby na sebe zanechali kontaktní email. Těmto responden-
tům byl odeslán dotazník s pracovním názvem “Veřejná výzva” (pro respondenty s názvem “Ostrov 
Štvanice: Máte zájem o provozování aktivit pro veřejnost na ostrově?”). Celkem na sebe zanechalo 
kontakt 7 osob, z nichž 2 tento navazující dotazník vyplnily. 

Celkem byly získány 103 vyplněné dotazníky (101 v online režimu a 2 v papírové podobě během 
informačních a participačních setkání).



KDO VYPLŇOVAL A VZTAH K OSTROVU

Dotazník vyplnilo o něco více mužů než žen (60 mužů a 41 žen).

Procentuální zastoupení z hlediska jednotlivých věkových kategorií (zaokrouhleno):

do 20 let        0 %
21 až 35 let   45 %
36 až 50 let   39 %
51 až 65 let   14 %
66 až 75 let       3 %
75 a více let        0 %

Zastoupeny tedy nebyly všechny věkové kategorie, výraznou většinu tvořily věkové  
kategorie 21 až 35 let a 36 až 50 let.

Všichni respondenti, kteří dotazník vyplnili, uvedli Prahu jako své bydliště (kromě 1 cizince).  
Ve vyplněných dotaznících se nevyskytl žádný od “mimopražských respondentů”. Téměř polovina 
respondentů bydlí v Praze 7. Další nejpočetnější skupina respondentů, zhruba čtvrtina, bydlí  
v jiné městské části než v Praze 7, 8 a 1. Bydliště v Praze 8 uvedlo 15 % a v Praze 1 celkem  
13 % respondentů). 



návštěvnost
Dvě pětiny respondentů ostrov Štvanice navštěvují jen několikrát do roka (40 %). Zhruba jedna 
třetina z nich několikrát za měsíc (33 %). Jedna pětina respondentů několikrát týdně, zanedbatelný 
počet denně (6 %) a nikdy (2 %). 

důvody (ne)návštěv a vztah k ostrovu
Z hlediska vztahu respondentů k ostrovu Štvanice byla dominantní skutečnost, že respondenti zde 
nebo v okolí bydlí (téměř 70 %) a skoro polovina zde tráví volný čas. Necelá pětina uvedla jako  
klíčový vztah k ostrovu Štvanice, že zde nebo v okolí pracují.

Mezi dalšími vztahy k ostrovu silně rezonovaly nostalgie, vzpomínky (často na dětství) a aktivity, 
kterým se respondenti dříve na ostrově věnovali, především pak na zimním stadionu (bruslení, 
hokej), plovárně/bazénu, ve skateparku anebo na tenisových kurtech. Ti by si přáli obnovit pro sebe, 
své děti a vnoučata konkrétně plovárnu a zimní stadion. Mezi dalšími důvody k návštěvě ostrova  
a vztahu k němu byly uvedeny práce na komunitní zahradě, trénink dětí z táborů a hudební akce/
party. 

Mezi důvody, proč respondenti ostrov Štvanice nenavštěvují, byly nejčastěji jmenované špatná 
dostupnost a přístup, především z Hlávkova mostu (10 % respondentů). Pak již spíše ojedinělé byly 
důvody jako chybějící vyžití na ostrově (koupání), lidé bez domova, hluk z akcí či osobní důvody 
jako zdravotní stav nebo vzdálené bydliště.

Z hlediska aktivit, kterým se respondenti na ostrově věnují, dominuje jak z hlediska četnosti, tak 
početnosti rekreace/procházky a hned poté kultura/přátelé/kavárna. Mezi sportovními aktivitami 
byla početnější a častější jízda na kole než běh a organizovaný sport. Častější a početnější bylo také 
venčení psů než čas strávený zde s dítětem/kočárkem. V individuálních odpovědích se vyskytovaly 
ještě aktivity (každou z nich uvedli 1 až 2 respondenti) jako pořádání pikniků, opalování, plavání, 
návštěva divadla, návštěva občerstvení ve Vile Štvanici nebo ve skateparku, kreslení s dětmi, čtení  
u vody, chování včel, návštěva Bike Jesus.



SLEDOVANÁ TÉMATA 

oceňované aspekty ostrova štvanice
Téma sledovalo, jaké vlastnosti a hodnoty ostrova jsou pro respondenty důležité a jak hodnotí stáva-
jící úroveň ostrova Štvanice. Konkrétně se toto téma zaměřily otázky “Jak jsou pro vás tyto vlastnosti 
ostrova Štvanice důležité: umístění v centru města / blízkost řeky Vltavy / volný, nezastavěný pro-
stor /zeleň a příroda / divokost, neformálnost / kulturní dědictví (vodní elektrárna, tenisová tradice 
apod.) / aktivity v místě (kultura, kroužky, sport aj.)“ spolu s doplňující otázkou “Chybí ve výčtu 
některé vlastnosti? Napište je a také, jak jsou pro Vás důležité.” a otázka “Jak hodnotíte stávající 
úroveň území? Jak jsou tato hlediska uspokojivá? (Hodnoťte jako ve škole za pomoci známek 1 až 5): 
prostupnost, možnost procházet / přístup k vodě / dostupnost veřejnou dopravou / parkování / zeleň 
a příroda / správa území / aktivity v místě (kultura, kroužky, sport aj.)”.

• jednoznačný prim získala volná, nezastavěná zeleň / příroda v blízkosti řeky
Mezi nejdůležitější hodnoty ostrova v očích respondentů patří volnost a nezastavěnost prostoru 
(velmi důležité pro 76 % respondentů), který je tvořen přírodou/zelení (velmi důležité pro 84 % 
respondentů) v blízkosti řeky (velmi důležité pro 70 % respondentů).

Pro zhruba polovinu respondentů jako velmi důležité bylo hodnoceno umístění ostrova v centru měs-
ta (46 %) a divokost/neformálnost ostrova (47 %). 

Jako méně důležité charakteristiky byly hodnoceny kulturní dědictví (vodní elektrárna, tenisová tra-
dice apod.) a aktivity v místě (kultura, kroužky, sport aj.).

Mezi dalšími, individuálně zmiňovanými hodnotami byly jmenovány: 
- absence turistů
- přívoz Holka
- dostupnost na kole
- možnost parkování lodí
- Vila Štvanice
- možnost koupání

Často opakovaným nevyužitým potenciálem ostrova bylo koupaliště.

hodnocení stávajícího stavu ostrova
Jednotlivé stávající charakteristiky ostrova byly celkově hodnoceny (jako známky ve škole) takto:

- zeleň: lepší 2
- dostupnost veřejnou dopravou: 2
- parkování: horší 2
- prostupnost / možnost procházet: 2-3
- přístup k vodě: 2–3
- aktivity v místě (kultura, sport apod.): 2–3
- správa území: 3

Nejvíce jedniček získaly stávající úroveň zeleně a dostupnost veřejnou dopravou. Nejvíce pětek si 
vysloužily stávající úroveň parkování, přístup k vodě a správa území. 

oblíbená místa ostrova štvanice
Toto téma sledovalo prostřednictvím otázek “Jaká místa jsou pro vás v řešeném území i jeho okolí 
hodnotná? Kde to máte rádi a proč?” oblíbená a kladně hodnocená místa na ostrově. Jednoznačným 
vítězem je východní cíp ostrova s přívozem Holka, často pojmenovávaný jako “park u přívozu”, “špič-
ka ostrova” či “park od Negrelliho viaduktu po přívoz”. Ceněný je pro svou divokost, klid, opuštěnost 
(není zde příliš lidí), přívoz a své břehy – blízkost k řece. Na pomyslné druhé příčce skončila Vila 
Štvanice a její okolí pro svůj kulturní program, možnost posezení s přáteli, knihou či kvůli občerstve-
ní.

Mezi další často zmiňovaná oblíbená místa dále patřila:
- vyhlídka u jezu pro své výhledy
- elektrárna
- budova Fuchs
- Bike Jesus pro svou divokost a syrovost
- skatepark
- plovárna Baden-Baden

Méně často pak ještě byly zmíněny:
- bikepark
- sportovní kanál



problematické aspekty ostrova štvanice
Téma sledovalo, co se respondentům v prostoru ostrova Štvanice nelíbí, kde se necítí dobře či bez-
pečně a co jim v tomto prostoru schází. Konkrétně se na to dotazovaly otázky “Jaká místa jsou pro 
vás v řešeném území a jeho okolí problematická? Kde to rádi nemáte a proč?” a otázka “Zásadní ve 
veřejném prostoru je pocit bezpečí. Kde v řešeném území a jeho okolí zažíváte snížený pocit bezpe-
čí, strach či diskomfort? Uveďte prosím místo a řekněte proč.”.

V odpovědích na tuto otázku byla jednoznačnými „vítězi“ 3 místa:   
- vstup na ostrov z Hlávkova mostu z důvodu hluku,  
   špíny a nepřehlednosti kvůli automobilové dopravě kolem 

- tramvajové zastávky a spojené s magistrálou

- prostor kolem a pod Hlávkovým mostem včetně podchodu  
  kvůli celkové zanedbanosti, nízkému pocitu bezpečí a přítomným lidem bez domova

- tenisový areál a jeho okolí včetně arény/stadionu pro svou neprostupnost  
  a uzavřenost pro veřejnost a kvůli záboru příliš velké plochy

- Jako další problematická a “nelíbivá” místa byla označena:

- prostor pod viaduktem pro svou nedořešenost a působení jako “mrtvého místa”

- budova Fuchsu kvůli posprejování a zanedbanému stavu

- Bike Jesus

Ojediněle byla zmíněna ještě tato místa:

- Baden-Baden kvůli způsobené gentrifikaci

- skatepark a jeho okolí kvůli přílišnému počtu aut

- elektrárna

- Vila Štvanice



SNÍŽENÝ POCIT BEZPEČÍ
Jednoznačně nejméně bezpečně se respondenti cítí na, pod a v okolí Hlávkova mostu, včetně budovy 
Fuchsu a magistrály, a to z důvodu přítomnosti lidí bez domova, zanedbanosti, špíny, hluku, pospre-
jovanosti, ošklivosti a silného automobilového provozu. 

Respondenti také často uváděli, že se na ostrově necítí bezpečně večer a v noci, a to kvůli “odlehlos-
ti” a “tmavosti” některých míst. Někteří přímo navrhují, že problém by stačilo vyřešit umístěním více 
lamp do těchto míst. 

Spíše ojediněle byla ještě zaznamenána tato místa, kde mají respondenti snížený pocit bezpečí:

- skatepark a jeho okolí kvůli strachu ze “skejťáků”

- zadní část tenisové haly kvůli přítomnosti lidí bez domova

- severní strana ostrova kvůli tomu, že působí “zapomenutě”

budoucí podoba ostrova štvanice
Další okruh otázek v dotazníku představovaly ty, které měly za cíl zjistit, jaké představy a nápady k 
budoucí podobě ostrova respondenti mají. Byly to otázky: 
”Kde v řešeném území a jeho okolí vidíte potenciál pro změnu či rozvoj? A proč?”
”Jaké činnosti a funkce by se měly v území podle Vás odehrávat v budoucnu: příroda/občerstvení, ka-
várny, restaurace/sport/rekreace, odpočinek/kultura, vzdělávání / lodní doprava?“ a k ní doplňková 
otázka “Chybí ve výčtu některé vlastnosti? Napište, jaké a jakou pro Vás mají prioritu.”
”Připlula za Vámi zlatá rybka a Vy máte 3 jakákoliv přání, co se s ostrovem Štvanice může stát. Co si 
přejete?”
”Co jsou podle Vás největší výzvy, před kterými ostrov Štvanice stojí? Co je největším rizikem do 
budoucnosti?”

Činnosti a funkce
Z hlediska nabízených činností a funkcí ostrova do budoucna respondenti jednoznačně jako před-
nostní aktivity a funkce označili přírodu (95 %) a rekreaci s odpočinkem (94 %). Nejvíce okrajovou 
aktivitu/funkci pro respondenty z nabízených možností představovalo občerstvení, kavárny a restau-
race (67 %). Zavedení lodní dopravy na ostrov získalo mezi respondenty velmi nízkou podporu (17 
%). Mezi chybějícími činnostmi a funkcemi ostrova v budoucnu bylo především zmíněno koupání / 
koupaliště / přírodní koupaliště / bazén spolu se sprchami, brouzdalištěm a vodními prvky pro děti. 
Dále ještě bylo občas zmíněno: bruslení, komunitní zahrada, sauna, grilování, sportovní hřiště pro 
míčové sporty. 



Potenciál pro rozvoj a vize ostrova
Největší potenciál ostrova pro jeho budoucí rozvoj a podobu respondenti jednoznačně vidí ve vod-
ním prvku – v přístupu k řece, v obnovení tradice koupaliště/plovárny, ve zbudování mol, vodních 
atrakcí, brouzdališť, pláže, biotopu, v přívozu, ve slalomové trati, vodní elektrárně apod. (toho se 
týkala každá třetí odpověď). Druhým nejčastěji zmiňovaným potenciálem pro budoucí podobu ostro-
va bylo veřejné sportování a obnova lední plochy ať už v podobě obnovy zimního stadionu, hokejové 
haly, nebo zastřešeného či nezastřešeného kluziště (zhruba pětina odpovědí). A zhruba stejně často 
byl potenciál ostrova viděn v jeho divoké/volné přírodě uprostřed města – v jeho centrální poloze. 
Několikrát se opakoval názor, že současný tenisový areál je příliš velký a plocha, kterou zabírá, 
představuje potenciál pro jiné využití, například amfiteátr. Také byl párkrát zmíněn jako potenciál 
do budoucna: ostrov v “car free” režimu a undergroundová atmosféra ostrova díky přítomnosti Bike 
Jesus, Skateparku či Fuchse.

Hrozby a rizika – nežádoucí aspekty
Jednoznačně největší obavu mají respondenti z komercionalizace a gentrifikace ostrova včetně za-
traktivnění prostoru pro turisty, vedoucí k jeho “přelidnění” a případné (nežádoucí) další zástavbě. 
Velmi silnou obavou a vnímanou hrozbou je též ztráta divokosti, respektive stávajícího přírodního 
rázu, kterou by mohla zapříčinit přílišná péče vedoucí k uniformitě klasického parku. Často uvádě-
nou hrozbu představují dále povodně.

Přání
Prvky, které v této oblasti respondenti zmiňovali, se do značné míry překrývaly s tím, co vidí jako 
největší potenciál pro rozvoj a budoucí podobu ostrova – na předním místě se umístil opět vodní pr-
vek v podobě zázemí pro koupání (koupaliště, bazén, mola, brouzdaliště, plovárna, pláž po vzoru Île 
de la Cité apod.) a uchování divokosti a rozšiřování zeleně na ostrově. V dalším sledu to bylo přání 
lední plochy – obnovený hokejový stadion, zimní stadion, návrat bruslení, muzeum českého hokeje 
atd. a také přání likvidace tenisového areálu. Občas se vyskytovalo přání zakázat auta na ostrově, 
vybudovat vodácké zázemí spolu s úpravou slalomové trati, zbudovat dětské hřiště, opravit Fuchs, 
zachovat klid či doplnit lavičky, koše a lampy. Ojediněle se pak objevovala přání týkající se vzniku 
cyklopruhů, zrušení magistrály, vybudování amfiteátru, vybudování veřejného WC, wifi, vybudová-
ní nové sportovní haly, vybudování fotbalového hřiště, zachování komunitní zahrady nebo zrušení 
tramvajové zastávky. 

apely a jiné
V poslední otázce byli respondenti vyzváni ke sdělení čehokoliv dalšího, co jim přijde důležité k 
tématu dodat. Několik vzkazů se týkalo pozitivního hodnocení participace. K tomu se váže návrh 
umisťovat odkazy na dotazník a další participační aktivity na Hobulet a prodloužit termín na jeho 
vyplnění v případě, že akce probíhá během letních prázdnin. 

Zhruba polovina respondentů projevila zájem o zaslání výsledků dotazníku/participace mailem, 
zanechali na sebe kontakty. 

veřejná výzva
Na veřejnou výzvu/otázku – “Máte vlastní nápad na projekt, který byste chtěli na ostrově Štvanice 
nadále anebo v budoucnu realizovat? Prosím, zanechejte nám zde Váš kontaktní email. Rádi bychom 
se Vám ozvali s několika dalšími otázkami.” – zareagovalo v dotazníku celkem 18 osob, přičemž 
pouze 8 z nich na sebe zanechalo kontakt. Těm byl odeslán speciální dotazník, ve kterém byli re-
spondenti dotazováni na jejich nápady a projekty veřejného charakteru. Žádný z respondentů tento 
dotazník nevyplnil. 



5/  Vyhodnocení informačních  
       a participačních setkání

FORMA A PRŮBĚH

Informační a participační setkání “Stany a deky” proběhly ve 4 termínech: středa 30. 6., sobota 17. 
7., středa 11. 8. a úterý 7. 9. 2021 vždy v časech 15–20 hodin. K dispozici byly mapy řešeného úze-
mí, dotazník apod. Přítomni byli organizátoři participace (City Upgrade – architekt a/nebo sociální 
antropolog) a zástupci zadavatele – IPR Praha. První 2 setkání proběhla před budovou Vila Štvanice, 
další 2 setkání na východní straně ostrova v parku u houpačky. Dvě různé lokality byly zvoleny proto, 
aby se pokryly různé skupiny návštěvníků – kteří míří na západní část ostrova, tak ty, kteří navštěvu-
jí východní, “parkovější” část ostrova. Počty účastníků vypadaly přibližně takto:

- 1. setkání: zhruba 20 lidí
- 2. setkání: zhruba 20 lidí
- 3. setkání: zhruba 50 lidí
- 4. setkání: zhruba 15 lidí

Cílem těchto akcí bylo informovat návštěvníky o zpracování Manuálu vize Ostrova zakreslovali 
oblíbená i neoblíbená místa a další své návrhy a komentáře, který popíše jeho budoucí využití, být k 
dispozici pro jejich dotazy a zároveň s nimi vést rozhovory a odkazovat na dotazník (případně umož-
nit jim jeho vyplnění na místě). Dále během těchto akcí probíhalo zúčastněné pozorování ostrova a 
jeho okolí, jeho chodu a cílových skupin, které se v tomto prostoru vyskytují. U stanů byly vylepeny 
velkoformátové mapy ostrova, do kterých účastníci

zjištění
Účastníkům participace byla předložena velkoformátová mapa, do které pomocí barevných samole-
pek vyznačili svá oblíbená a neoblíbená místa. Na základě této metody vznikl následující seznam:

Oblíbená místa
- východní část ostrova – zelené volné plochy – PRIM 
- Vila Štvanice a její okolí – posezení, akce
- Fuchs
- Baden-Baden
- skatepark
- houpačka
- výhled na jez
- ohniště

Neoblíbená místa
- Hlávkův most a jeho okolí – podchod apod. – PRIM
- nejzápadnější cíp s elektrárnou
- tenisový areál a jeho oplocení

Návrhy
- obnova koupaliště a přidání vodních prvků – PRIM 
- přidání mol
- psí louka / park
- jednotný program akcí na ostrově a společná propagace
- přidat pumptrack pro malé děti
- co nejvíce otevřený a přístupný ostrov (bez plotů apod.)




