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O projektu

“Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím středu dosud 
neměla všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. 
Nad parciálními projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytné 
míry shody. Tyto projekty zdržovaly problémy s jejich pro-
jednáváním nebo se ukázaly jako nerealizovatelné. Nebylo 
totiž možné prokázat jejich skutečný vliv na hodnoty v 
území. Trojská kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné 
území vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem obyvatel 
hlavního města Prahy. Dne 29. 8. 2017 schválila Rada hl. m. 
Prahy Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení 
Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Koncepce se opírá 
o Podkladovou urbanisticko-krajinářskou studii, která je 
dopracovaným vítězným návrhem mezioborového autor-
ského týmu ve složení architekta Petra Pelčáka, krajinářské 
architekty Evy Wagnerové, dopravního inženýra Václava 
Maliny a vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara, 
který zvítězil v soutěžním workshopu.” 1

Nedílnou součástí naplňování této koncepce je zapojení 
veřejnosti (obyvatel Troje a návštěvníků trojské kotliny) do 
plánování podoby a funkčního využití tohoto veřejného 
prostoru, který by se měl stát jedním z nejvýznamnějším 
příměstských parků v Praze. Cílem projektu bylo najít ve 
spolupráci s 37 studenty Trojského gymnázia odpovědi na 
následující otázky:

• Jakým způsobem v současnosti studenti využívají troj-
ský břeh a Císařský ostrov? Kudy se zde pohybují a jak 
zde tráví volný čas? 

• Jaké vnímají hodnoty v tomto prostoru? Co se jim zde 
líbí, čeho si zde cení? Kam se rádi vracejí? 

• Jaké zde vnímají problémy? Jaká místa považují za ne-
využitá či zanedbaná? Co tu z hlediska možností tráve-
ní volného času postrádají? 

• Jakým způsobem by podle názoru studentů bylo mož-
né trojský břeh a Císařský ostrov oživit a zlepšit? Jak 
by mělo místo vypadat a působit? Jaké aktivity by zde 
chtěli dělat? 

Vlastní participace proběhla formou workshopů v jednot-
livých ročnících gymnázia pod vedením externích lektorů. 
Studenti rozdělení do skupin diskutovaly nad mapovými 
podklady o současném využití a budoucí podobě Císařské-
ho ostrova a jeho blízkého okolí. Lektoři zaznamenávali 
jednotlivé podněty a následně data digitalizovali pro další 
zpracování. 

1 Citováno z http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov
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Zvolená metoda umožňuje získat v poměrně krátkém čase 
značné množství lokalizovaných kvalitativních dat. Přítom-
nost externích lektorů (a nikoliv pedagogů školy) spolu s 
ujištěním o anonymizaci dat přispívá k větší otevřenosti 
dětí.

Zpráva byla předána zadavateli – Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy. Poslouží k hledání takové podoby a 
funkční náplně příměstského parku Trojská kotlina, která 
bude vyhovovat potřebám návštěvníků z generace teen-
agerů.  
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workoutové hřiště

jízda na kole

běh

Jakým způsobem v současnosti studenti využívají trojský 
břeh a Císařský ostrov? 

Většina studentů Trojského gymnázia nebydlí v Troji. Ráno 
přijíždějí do školy a mimo vlastní výuku a pauzu mezi do-
polední a odpolední výukou volný čas v Troji téměř netráví. 
Spíše míří do Stromovky, do Holešovic a na Letnou, kde 
nacházejí oblíbené restaurace a kavárny, nebo do obchod-
ních center. Případně se věnují organizovaným volnoča-
sovým činnostem mimo oblast Troji. Příznačně je místem 
setkávání studentů spíše pobočka McDonald‘s na Nádraží 
Holešovice než nějaké místo v blízkosti školy. Obvykle proto 
mají o veřejném prostoru v okolí školy jen povšechné pově-
domí. Byť je jim prostředí řeky a její okolí sympatické, po-
hyb řešeným územím se u většiny studentů omezuje spíše 
na malý nákup v jediné trojské večerce anebo pěší cestu do 
Stromovky přes (nyní strženou) lávku. Jiné části Císařského 
ostrova neznají a nevyužívají. V teplých měsících občas stu-
denti zajdou posedět k Trojskému koni, do bistra v loděnici, 
posedět na protipovodňovém valu, půjčí si inline brusle u 
vodáckého kanálu nebo si zacvičí na workoutovém hřišti 
Povltavská či ve venkovní posilovně Vodácká. Po trojském 
břehu běhá či jezdí na kole jen malé množství studentů 
(pouze rezidenti Troji). 

q	 Schéma lokalizovaných cílů stávajícího využití

Císařský ostrov očima studentů8



sportovní areál, vč. 
vodáckého kanálu a 
bistra

propojení s Letnou

obchod

koně

posezení a vyhlídka na valu

venkovní posilovna a 
workoutové hřiště

pobřežní stezka

Hodnoty trojského břehu a Císařského ostrova 

Nejdůležitější hodnotou je z pohledu studentů klidný, „pří-
rodní” charakter místa – množství zeleně všude kolem, 
méně shonu, hluku a čistší vzduch nežli jinde ve městě. 
Příroda na ostrově je pěkná na pohled. Na divočejší příro-
du Císařského ostrova navazuje na jedné straně Stromovka 
(mezi studenty nejoblíbenější místo v docházkové vzdá-
lenosti) a na druhé zámecká a botanická zahrada v Troji, 
kde se konají i mimo běžný provoz různé festivaly a jiné 
veřejné akce. Koně na ostrově považují studenti za spíše 
milou atrakci (lze je pozorovat, hladit, případně se na nich 
i projet). Jezdecký klub by tedy nerušili, pouze dle názoru 
části studentů přesunuli, např. na trojský břeh (viz dále). 
Podstatné pro studenty je, aby byla obnovena lávka a 
pokud možno i restaurace či stánek s občerstvením na os-
trově. Oceňují také hezký výhled do okolí z protipovodňo-
vého valu, kam příležitostně chodí na procházky. Pozitivně 
hodnotí stezku po trojském břehu, a přestože jí nevyužívají 
pravidelně, považují ji za místo vhodné pro sport (cyklisti-
ka, bruslení) i klidnou procházku nebo venčení psa. Ruch 
na stezce se jim zdá na základě vlastní zkušenosti z indivi-
duálních návštěv nebo v rámci školních aktivit za přiměře-
ný. Vítají také možnost posedět a relaxovat u řeky.

q	 Schéma lokalizovaných hodnot
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q	 Schéma lokalizovaných problémů

neudržovaná zeleň, obava 
o čistotu vody

nedostatek míst k sezení

nedostatek stínu

žádná nabídka trávení času

přelidněná rekreační oblast

sociopatologické jevy

stržený most

neestetické objekty stájí a 
protipovodňové ochrany

0

0

Problémy trojského břehu a Císařského ostrova

Císařský ostrov není místem, které by z pohledu studentů 
lákalo k návštěvě a pobývání. Kolem hlavní trasy od trojské 
lávky do Stromovky se nacházejí prostory určené pouze 
pro úzkou skupinu lidí (jezdecký a kynologický areál, dále 
po proudu Vltavy areál čistírny odpadních vod). Volné 
prostory za těmito areály působí opuštěně a zanedbaně – 
neudržovaná zeleň, blátivé cesty, útočiště lidí bez domova. 
Ani břehy ostrova v současné podobě nelákají studenty k 
procházkám nebo posezení u řeky. Relativní opuštěnost 
ostrova kontrastuje se Stromovkou, která je za hezkých 
dnů navštěvovaná až příliš (dle slov studentů „přecpaná”). 
Dostupnost ostrova se významně zhoršila po zřícení lávky a 
četnost náhradního spojení přívozem není dostačující. Vět-
šina studentů na ostrově od té doby nebyla. 

Potenciál valu jako atraktivní vycházkové trasy snižuje sku-
tečnost, že na něm nejsou lavičky k posezení. Studenti také 
na valu a na obou březích Vltavy postrádají stromy – jak 
z estetického hlediska, tak kvůli nedostatku přirozených 
stinných míst vítaných v létě. Ani kolem valu se nenachází 
nic, co by je lákalo k relaxaci nebo sportovním aktivitám. 
„Louka” pod valem, v prostoru plánovaného lužního par-
ku, je z pohledu studentů neudržované místo s přerostlou 
trávou, plevelem a odpadky, kam nemají důvod chodit. 
Podobně vnímají i rozlehlou „jámu” v místě plánovaného 
záchytného parkoviště. Za nedostatečně udržovanou po-

*

*

*
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q	 Schéma lokalizovaných problémů

važují pobřežní zeleň v úseku od zoologické zahrady do 
Podhoří, a ještě více od Trojského mostu směrem do Libně. 
Jako zanedbané vnímají rovněž veřejně přístupné zalesně-
né svahy rozprostírající se nad Trojou směrem k Bohnicím. 
V přerostlých keřích se hromadí nepořádek a setkávají se 
tam s lidmi bez domova. Jako problematickou vidí studenti 
i čistotu břehů. Nacházejí tam odpadky a nedůvěřují čistotě 
vody, brouzdat či koupat se do Vltavy by tedy nešli. Jako 
pohledově neestetické vnímají studenti stáje na ostrově, 
technické objekty vedle baseballového areálu a piloty pro-
tipovodňové ochrany u zřícené lávky. 

Problematická je také dopravní dostupnost Troji z opač-
ného břehu Vltavy. V podstatě jediná přístupová cesta 
směrem z Holešovic je přetížená (kolony vozidel jedoucích 
do tunelu Blanka a do ZOO), takže i studenti a místní oby-
vatelé používající MHD často pomalu popojíždějí v koloně. 
Opakujícím se podnětem mimo řešené území (pro studen-
ty dojíždějící z Kobylis a oblasti Severozápadního města) je 
nepříjemné pěší propojení na tramvajovou zastávku Nad 
Trojou – úzká, nepřehledná cesta s nedostatečnou sociální 
kontrolou („mrtvé okolí“); potkávají tam lidi bez domova.

Potenciál veřejného prostoru na trojském břehu a Císař-
ském ostrově 

Studenti vidí v rámci revitalizace Císařského ostrova pří-
ležitost vytvořit klidnější, „přírodnější” alternativu, která 
uleví velmi vytížené Stromovce; místo, kde se lze procházet 
přírodou uvnitř města, dopřát si klid a relaxovat. Nejvíc 
přírodě blízký charakter by měla mít podle studentů oblast 
průlehu a nových ostrůvků při severním břehu Císařského 
ostrova. Spatřují v ní útočiště různých druhů zvířat, která 
lze pozorovat v jejich přirozeném prostředí, ale zároveň být 
s přírodou fyzicky v kontaktu (posezení u potoka, brouzdá-
ní ve vodě). Přejí si na ostrově zachovat stávající stromy a 
vysázet další. Někteří studenti preferují charakter extenziv-
ního parku v celé východní částí ostrova. Jiní se přiklánějí 
k tomu, aby část tohoto území byla více intenzivní a umož-
ňovala rekreační aktivity jako odpočinek v trávě, piknik 
nebo relaxaci na pláži u řeky (ideálně s možností koupání). 
V návrhu by se nemělo zapomenout ani na plochy vhodné 
pro pejskaře a rybáře a část studentů by nepříliš estetické 
zázemí pro koně přestěhovala na více sportovně zaměřený 
trojský břeh. V každé skupině se objevil i návrh zřídit nauč-
nou stezku ostrovem vrcholící za ČOV rýžováním zlata. 

Mobiliáře a herních prvků by nemělo být na Císařském 
ostrově příliš a měl by přirozeně zapadat do prostředí. Ne-
mělo by se zapomenout na dostatek odpadkových košů, 
možností k sezení, občas i se stoly (piknik či konzumace 
svačiny v bezplatném prostoru). V nejfrekventovanější 
části ostrova podél cesty propojující Stromovku s Trojou je 
vhodné umístit hlavní lákadla pro lidi – restauraci, kavárnu 
či občerstvení s možností posezení venku i vevnitř (celoroč-
ní využití), herní prvky, pódium nebo pláž. Mohly by se zde 
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00 Císařský ostrov

Přirozený, zábavný i naučný, 
ostrov umění

Břehy přístupné nejen 
koupání a vodním hrátkám, 
ale též k pozorování ptactva 
(přirozeně pozvolné, ale též 
modelované jako pobytové 
terénní schody)

Naučná stezka s preferencí 
pěších (cyklo povoleno, ale 
nikoli formou stezky) po ce-
lém obvodu ostrova, nebo 
alespoň na jeho severním 
břehu vrcholící za ČOV 
atrakcí rýžování zlata (téma: 
příroda, využívání krajiny 
člověkem a dopad lidské 
činnosti do prostředí, voda 
a její čištění, zlatá stezka) 

02 Průleh

Místo, kterým se ostrov 
odlišuje od Stromovky

„Přírodní“ charakter

Stinné klidné místo

Přirozené přechody přes 
kameny a mostky, a hlavní 
pohyb po povalových chod-
nících

Prostor pro hru s vodou, 
brouzdání se, pouštění 
loděk, i rybaření

01 Na konstrukci

Malá sezónní „kavárna“ s 
posezením pouze venku a  
venkovní galerie (např. ve 
spolupráci s NG, UPRUM 
aj.) jako místo k setkávání, 
výhled do okolí

Posezení venku: lehátka, 
stolky a židle, slunečníky/
slunolamy (umělecké pojetí 
i jako „výstavní panel“)

Betonové stěny ČOV legální 
graffiti plocha

Situovat případná sporto-
viště: workout/venkovní 
fitness pro více věkových 
skupin, beachvolejbal, 
dětské hřiště s vícecúrov-
ňovou dřevěnou proléza-
čkou, sáňkování na svazích, 
minigolf

Ojedinělé návrhy: minizoo, 
místo pro koncerty, inten-
zivní květinové záhony či 
květná louka a včelí úly

03 Severní ostrůvky

Místo pro přírodu a drobné 
hry

Zpřístupnit vodou přes 
kameny či schůdky z nové 
lávky

Přirozená stanoviště živo-
čichů, ale též místo odpo-
činku a instalace umění 
(např. rezavé sochy lidských 
postav) a dřevěných mol. 

Některý z nových říčních 
ostrůvků (třeba ten s 
uměním, které postupně 
pohlcuje příroda) by měl 
fungovat jako „přírodní 
rezervace“ bez přístupu 
člověka. Další by byl určen 
dětem a jiný rybářům.

04 Hlavní cesta

Místo setkávání a konání ko-
munitních a sezónních akcí

Podél zpevněné cesty: mož-
nost posezení venku i uvnitř, 
restaurace/občerstvení, 
kavárna s obnoveným celo-
ročním provozem navržená 
do přírodní scenérie s hříš-
těm a zahrádkou

Vodní prvek jako fontána u 
občerstvení

U mostu přístup k vodě s 
možností koupání
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t	 Schéma lokalizovaných návrhů
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odehrávat také menší kulturní akce nebo trhy. Ojediněle 
též navrhovali, aby bylo více drobnějších možností k občer-
stvení po celém ostrově.

Studenti se rozcházejí v otázce, zda by měl být ostrov (vy-
jma hlavní středové cesty) určený pouze pěším návštěvní-
kům, nebo také cyklistům a bruslařům. Příznivci více „pří-
rodního” charakteru se kloní k výhradně pěšímu využívání. 

Do západní části ostrova s ČOV studenti v současnosti vů-
bec nechodí a nenacházejí důvody, proč by tam měli chodit 
v budoucnu (s výjimkou naučné stezky a rýžovánín zlata). 
Příležitost nicméně vidí ve vzniku nové, rozlehlé ozeleněné 
plochy na střeše nové části čistírny. Nápady na její využití 
se velmi liší, od kvetoucí louky s omezeným přístupem lidí, 
přes mini ZOO až po rozšířenější názor – místo sloužící k 
dětským hrám a rekreačně-sportovním aktivitám (herní 
prvky, plážový volejbal, minigolf, posilovací prvky).

Císařský ostrov by dále podle studentů mohl nabídnout:
• možnost umístit do prostoru umělecké instalace,
• dětský klub využívající naučnou stezku,
• lanovku přes řeku (zábavní prvek),
• přírodní lázně, herní zóna airsoftu pokrývající celý ost-

rov (ojedinělé návrhy). 

Trojský břeh s plánovaným lužním parkem může být podle 
studentů rušnější, sportovnější. Uvítali by zde více kaváren 
a obchodů se smíšeným zbožím, a v pobřežní části pak ve-
řejně přístupná hřiště pro děti i sportovní hřiště (například 
skateboarding, basketbal a další míčové hry, workoutové 
hřiště, běžecký okruh okolo lužního parku), půjčovnu kol a 
různého sportovního náčiní. Je zde dost místa také pro re-
kreační aktivity (odpočinek na pobytové louce, piknikování, 
grilování) a doplňkové služby nad rámec stávajících stánků 
s občerstvením (restaurace, kavárna či fastfood). Důležitou 
součástí revitalizace trojského břehu je vysázení nových 
stromů a doplnění mobiliáře k posezení, zejm. podél valu.

K Trojskému břehu vznikaly i ojedinělé návrhy na zbudo-
vání další rozhledny, ozelenění technologických objektů 
Blanky či instalaci nápisu Troja do zelených svahů. Studenti 
se dotkli i tématu dopravy a s ohledem na zvýšení dostup-
nosti Troji a Císařského ostrova navrhovali:
• lanovku z Letné do Bohnic, 
• vytvořit propojení Troji pro pěší i pro auta s Podbabou, 
• stávající cyklostezku prodloužit až do Kralup,
• novou lávku na Císařský ostrov (jediné spojení se Stro-

movkou), 
• zavést školní autobus z/do Kobylis a prodloužit tam i 

tramvaj,
• znásobit četnost autobusového spoje 112,
• obnovit pěší cestu do Bohnic a přechody pro chodce.

05 Východní park

Pobytové místo s dostatkem 
stínu od vzrostlých stromů

Sezení na trávě i lavičce

Intenzivně upravovaný střed 
s pobytovou loukou (piknik, 
frisbee, sezónně letní kino 
- demontovatelné, nikoli 
pevný objekt) vyvažuje 
okolní, převážně extenzivní 
pobřežní park.

Návrhy na další aktivity: 
bosá stezka, trampolíny, 
lanový park (bez oplocení), 
plácky na grilování, ojedině-
le návrh amfiteátru - umís-
těného poblíž louky či otoč-
ný na vodě mezi ostrůvky

06 Trojský břeh

Místo pro sport

Protipovodňový val: volný 
prostor pro dětské nápady 
všeho druhu, daleko od 
zvědavých očí, mimo do-
pravní ruch, doplnit lavičky 
a stromy, případně i terénní 
pobytové schody využitelné 
i jako letní kino

Louku pod valem vyčistit 
a prořezat a koncentrovat 
sem především veřejně 
přístupné sportovní aktivity 
(sportovní hřiště, skatepark, 
běžecký okruh, basketbal)

Doplnit různé typy mobiliá-
ře k sezení (lehátka, pikniko-
vé stoly, lavičky)

Půjčovna kol a dalšího spor-
tovního vybavení 

Zpřístupnit bez omezení 
objekt Trojského koně

06
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Shrnutí

Charakter Císařského ostrova má být více extenzivní, pří-
rodnější než v sousední Stromovce (s výjimkou pobytové 
louky či části parku na konstrukci nové vodní linky). Klíčové 
je nalezení rovnováhy mezi poptávkou po klidu a přírodě ve 
městě, a po možnostech rekreace a zábavy (koupání, vodní 
hrátkách a odpočinku na pláži, piknikování, anebo rekreač-
ně-sportovních aktivitách).  

„Zelená“ střecha nového objektu ČOV, stejně jako naučná 
stezka vinoucí se po obvodu ostrova, vytváří potenciál pro 
zvýšení návštěvnosti západní části ostrova. Návrhy studen-
tů na využití střechy jsou různorodé, nicméně převažuje 
poptávka po intenzivně udržované pobytové ploše s rela-
xační a rekreačně-sportovní náplní.   

Průleh ve střední části ostrova by měl představovat nejvíce 
přírodě blízkou část. Kromě pozorování zvířat a rostlin v je-
jich přirozeném prostředí by měl umožnit také fyzický kon-
takt s přírodou (brouzdání v řečišti či tůni, případně hravé 
přírodní vodní prvky) a pěší prostup suchou nohou. 

Ostrůvky mezi Císařským ostrovem a Trojou mohou být 
využity odlišnými způsoby. Některé mohou být přírodní 
a sloužit jako útočiště říčních živočichů, jiné k odpočinku, 
koupání, nebo třeba instalaci venkovních uměleckých děl. 

Hlavní cesta mezi Stromovkou a Trojou má zůstat nejfre-
kventovanějším místem ostrova. Kromě lávky si přejí stu-
denti obnovit také restauraci/kavárnu. Ta by měla fungovat 
celoročně, nabízet posezení uvnitř i venku a možnost dojít 
si na WC. Prostor u lávky je také v očích studentů vhodný 
pro umístění pláže. 

Ve východní části ostrova se má nacházet jak extenzivní 
park s hojností stromů, tak intenzivněji udržované plochy 
vhodné k odpočinku a rekreačně-sportovním aktivitám 
(např. frisbee, trampolíny, lanový park). 

Trojský břeh má mít více sportovní charakter než ostrov. 
Rušnější aktivity otevřené veřejnosti (skateboarding, mí-
čové hry, běžecký okruh) mají být primárně situovány do 
prostoru plánovaného lužního parku. Poptávány jsou zde 
také herní a cvičební prvky a rozšíření nabídky občerstvení. 
Protipovodňový val skrývá potenciál příjemné vycházkové 
trasy (stačí doplnit stromy a mobiliář k posezení). Prostor 
za valem je a má zůstat klidnější. Měl by nabízet možnost 
odpočinku na trávě, piknikování či grilování. 

14



© 11/2018


