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Dne 7. listopadu 2018 proběhl sběr podnětů od veřejnosti k dalšímu rozvoji veřejných prostranství 

v trojské kotlině. Toto setkání se uskutečnilo v pražském Podhoří u přívozu. Pražská osada Podhoří má 
bohatou historii a v rámci městské části Troja také jedinečnou identitu. Ačkoliv tvoří společně s Trojou jeden 
administrativní celek, jednu městskou část, život v Podhoří se vždy odvíjel v trochu jiném kontextu. 
V současnosti má ale s Trojou velmi spojené problémy, které se ve většině týkají provozu na cyklostezce 

A2 vedoucí po pravém břehu Vltavy směr Kralupy na Vltavou. Podhoří je zónou klidného bydlení v blízkosti 
řeky v přírodním parku Draháň – Troja. V kontextu okolních městských částí, které Podhoří obklopují, je to 
poměrně odlehlá oblast. Ačkoliv je Podhoří samo v rozšířeném centru Prahy, na dohled z Dejvic, je díky 
omezené prostupnosti a slabšímu napojení na městskou hromadnou dopravu poměrně odlehlou pražskou 
částí. Nejvýznamnějším dopravním spojením je přívoz Podhoří. Ten slouží k rychlému napojení na MHD na 
levém břehu, umožňuje velmi rychlé spojení s Dejvicemi a Podbabou. Dle proběhlého navazujícího výzkumu 
se ukazuje, že Podhoří spáduje spíše k Dejvicím a její občanské vybavenosti. Bohnice jsou složitěji dopravně 
dostupné a nenabízejí tak atraktivní služby.  
 
V rámci plánovacího stánku jsme řešili hlavní hodnoty ve veřejném prostranství v Podhoří, především pak 
těch, které jsou spojené s břehem Vltavy a zdejším provozem. Metodou mentálního mapování (dle Eric 
Hirsch1 a Kevin Lynch2) jsme zaznamenali hlavní pocity uživatelů prostranství, které mají průmět do užívání 
veřejného prostoru. Otázky se týkaly současného užívání okolních prostranství (požadavky na změnu, 
zachování hodnot, identifikaci základních nedostatků apod.). Současně mohli účastníci plánování přijít s 
vlastními nápady a podněty jak břehy Vltavy proměnit, oživit či doplnit.  
 
Podhorský přívoz se ukázal jako centrální bod veřejného prostoru Podhoří. Dochází zde ke křížení mnoha 
druhů bezmotorové i motorové dopravy. Navíc je přívoz hojně využívaným spojením. Mezi břehy se zde 
dopravují obyvatelé Podhoří, obyvatelé Bohnic a Troji, studenti mířící do Trojského gymnázia, zaměstnanci 
ZOO, Botanické zahrady i Trojského zámku, rekreační sportovci směřující na cyklostezku A2 a do dalších 
směrů na pravém břehu Vltavy. Je třeba říci, že cyklostezka na levém břehu směrem do Roztok právě od 
přívozu Podhoří prakticky končí. Pokud někdo směřuje do Roztok (Únětic, Suchdola a dále) musí využít 
frekventovanou silnici 242, která jde po náspu pod skálami PP Roztocký háj – Tiché údolí. Většina cyklistů tak 
volí cyklostezku na straně Podhoří, což tuto komunikaci značně přetěžuje (viz dále). 
 
Kromě hlavních hodnot spojených s územím a identifikovatelnými v mapě se respondenti také soustředili na 
reflexi návrhu úprav trojské kotliny. Jeho hlavní koncepce byla stručně vysvětlena každému zájemci. 
Nejzajímavější momenty byly ty, kde řešení přímo navazovalo na nějakou nevyřešenou potřebu uživatelů 
veřejného prostoru. 
 
Plánování na stánku se zúčastnilo zhruba 50 respondentů. Mnoho z nich setrvalo dlouhé minuty a diskuse se 
tak velmi sympaticky dostávaly do větší šíře a hloubky, než je tomu u tohoto plánovacího formátu zvykem. 
Asi polovina respondentů byla obyvately Podhoří, ostatní respondenti využívali místo pro pravidelný transit. 
 

  

                                                 
1
 Hirsch E., Landscape: Between Place and Space, In Hirsch, E., O'Hanlon, M., (eds.), The Anthropology of Landscape: The 

Perspectives on Place and Space, Oxford, 1995, str. 1–30 
2
 Lynch, Kevin. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004. xi, 202 s. ISBN 80-7273-094-0 
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Výsledky plánování 
 
Většina podnětů referujících jak k současnému stavu veřejného prostranství v Podhoří, tak k reflexi návrhu 
IPR na revitalizaci trojské kotliny se vázala k dopravnímu řešení pravobřežní cyklostezky A2. Velmi 
frekventovaná cyklostezka je jednak velmi důležitou, praktickou a také rychlou možností, jak se dostat do 
centra města (cyklo, pěšky), současně je ale nebezpečným místem, kde si vzájemně konkurují různé druhy 
dopravy. Vznikají nebezpečné situace, výjimkou nejsou ani zranění. Pro Podhoří také není nezanedbatelné 
zatížení provozem rekreační dopravy mimo tuto cyklostezku, tzn. v intravilánu této vesnice. 
 
Obecně je Podhoří, včetně trojského břehu až k Libni, oblíbeným místem k bydlení i procházkám. Oceňované 
je sepjetí řeky s břehem, výhledy, možnost relaxovat. Dojem z místa ale drtivé většině uživatelů kazí jednak 
předimenzovaný provoz na cyklostezce, v druhé řadě souběh provozu. U přívozu Podhoří dochází ke křížení 
automobilové dopravy, cyklodopravy a chodců (včetně návštěvníků místních občerstvení a bister, kteří 
vstupují na velmi úzkou cyklostezku přímo ze zahrad restauračních provozů. Jen mezi respondenty 
plánovacího stánku jsme našli dva účastníky, kteří se na cyklostezce stali obětí nehody s vážnými následky a 
dlouhodobou léčbou. 
 
Hlavní potenciály byly viděny v úpravách břehů tak, aby byly rozděleny jednotlivé druhy dopravy a 
nedocházelo ke kolizím. Druhá hlavní oblast se týkala úprav břehu do pobytovější podoby – tzn. zastínění, 
výsadba stromů na jinak holých březích, restaurační provozy, altány atd.  
 
Reflexe návrhu revitalizace Císařského ostrova se nesla v duchu přijetí klidového charakteru ostrova, který 
bude odstíněn od rekreačního ruchu, především cyklodopravy.  
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Hodnoty veřejného prostoru v Podhoří a okolí 
 

8 zelená střecha čistírny – skoro není vidět, že je tam čistírna  
13 cyklostezka – rychlé spojení s městem  
16 prostupnost po břehu na Praze 7, možnost dostat se přívozem až do Karlína  
32 příjemné procházky kolem řeky (až na konflikty s cyklisty „závodníky“)  
38 Botanická zahrada je hezká, příjemná k procházkám, vyšší vstupné ale neumožňuje 

časté návštěvy  
39 přívozy (Podhoří, Sedlec, Zdiby), dost míst k občerstvení podél cesty 
50 příjemné, klidné místo 

 

 

 
Schéma 01: Hodnoty veřejného prostoru v trojské kotlině 

 
Obyvatelé Podhoří, a často i jeho pravidelní návštěvníci, si váží oblasti Troji a Podhoří především kvůli 
klidnému charakteru a všudypřítomné přírodě. Hodnotou je řeka, břehy řeky, přístup do přírodního parku 

Draháň – Troja, výhled na louky kolem Salabky, Hrachovky a Sklenářky. Příroda je zde hodnotou sama o 
sobě, na stavební intervence je pohlíženo jako na nepatřičný cizorodý prvek. Oblíbenějším místem pro 
uživatele břehů ostrova je Botanická zahrada. Zoologická zahrada je kritizována pro svůj „masový“ zábavový 
charakter.  
 
Klíčovou roli hraje cyklostezka. V pozitivním smyslu nabízí možnost, jak se rychle přepravit do všech okolních 
oblastí – tzn. přes přívoz do Podbaby a Dejvic, přes bývalou trojskou lávku do Holešovic, centra, případně na 
Letnou; podél stezky do Libně a Karlína. Prostupnost po stezce pro bezmotorovou dopravu je současně i 
problémem. Po stezce se dá především na kole pohybovat velmi rychle, což zvyšuje nebezpečí fatálních kolizí 
především s chodci (dětmi, rodiči s kočárky).  
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Přívozy v Podhoří, Zdibech (Klecánkách) a Sedleci jsou velmi oblíbené. Naopak se to nedá konstatovat o 
náhradním přívozu za trojskou lávku. Přívozy navazují na možnosti občerstvení, posezení ve veřejném 
prostoru a to jak na animovaných plochách (dětská hřiště, lavičky, bistra), tak ve volné městské přírodě na 
březích řeky či v okolních stráních.  
 

Problémy veřejného prostoru v Podhoří a okolí 
 
Hlavním problémem je souběh dopravy na pravobřežní cyklostezce A2 v Troji, Podhoří a dále směrem do 

Klecánek. Především v Podhoří u přívozu na sebe naráží všechny druhy bezmotorové dopravy s automobily 
ve velmi úzkém místě. Součástí tohoto místa u přívozu je také nejednoznačně přijímané parkoviště. Problémy 
jsou především v teplých měsících roku. Situace je tak vážná, že „o víkendu zde přes stezku prakticky nejde 

přejít. S dítětem bych sem absolutně nešla“ respondentka cca 35 let. S tímto hodnocením bylo možné se 
potkat často. Na cyklostezce dochází ke kolizím mezi pejskaři, cyklisty a bruslaři. Nechybí často slovní 
napadání a fyzické kolize. Problémem stezky jest, že je velmi úzká, v mnoha částech jediná komunikace, 

navíc má na některých místech klesání/stoupání, které činí problémy hlavně bruslařům.  
 

1 zápach z čistírny  
2 chybí osvětlení u přívozu  
3 Sedlecký přívoz, je pod kopcem, rychle jedoucí cyklisté, zatáčka, 

hrozba kolize (dám tam zrcadlo)  

7 spojení mezi Podbabou a Trojou NE pro auta (zvýšení dopravy)  
9 chybí lávka, významné zhoršení přístupnosti na Prahu 7  

10 velká frekvence na cyklostezce, zejm. odpoledne a o víkendech; skoro 
nejde přejít 

11 časté konflikty děti, pejskaři, cyklisté  
12 cyklisté „závodníci“ přejíždějí plazy a obojživelníky  
14 chybí popisky (naučné tabule) o vzácných druzích místních živočichů  

16 policejní hlídky v Troji a ve Stromovce jezdí autem – měly by jezdit na 
kole nebo chodit pěšky 

27 cyklisté jezdí i do obytné zóny v Podhoří, mnozí neohleduplní  
36 prostor, kde není nic zajímavého, není proč tam jít  
39 chybí kus cyklostezky; do Roztok se musí po pravém břehu  
45 hodně odpadků ve Vltavě a na březích  
49 velký hluk z produkcí na výstavišti  
19 rozšiřování parkovacích kapacit u ZOO jde proti snaze, aby tam co 

nejvíc lidí jelo MHD 
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Schéma 02: Problémy veřejného prostoru v trojské kotlině 
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Potenciály veřejného prostoru v Podhoří a okolí 

 
Zde je třeba rozdělit potenciály pro celou oblast hlavního toku Vltavy skrze Troju a Podhoří a samotný 
Císařský ostrov.  
 
Respondenti navrhují, že s tvorbou nové protipovodňové ochrany trojského břehu, především zoologické 
zahrady a Trojského zámku, by mělo zcela jistě dojít k rozdělení provozu bezmotorové dopravy. Nejlépe v 
co nejdelším úseku mezi Trojským mostem a jezem u Klecánek. Příležitost je viděna ve staré cestě kolem 
„lagun“ pod náspem současné cyklostezky. Důležité jsou úpravy stezky tak, aby se osamostatnila především 
cyklodoprava. Právě na neukázněné cyklisty si stěžují uživatelé břehu nejčastěji, střet s rychle jedoucími 
cyklisty bývá nejtragičtější. Rozšíření stezky není viděno jako rozšíření. Problémem je především rychlost 
„neukázněných cyklistů“, kteří nejsou ochotni přizpůsobit svoji jízdu přítomnosti ostatních uživatelů veřejné 
komunikace, po níž vede také cyklostezka. Nikdo z respondentů ovšem nebyl schopen vymyslet návrh na 
funkční rozdělení stezek, aby skutečně nedocházelo k souběhu pěší a cyklodopravy.  
 
Protipovodňový val je jedním z nejoblíbenějších částí veřejného prostoru určeného k rekreaci a prostupu 
v Troji. Chodí sem ti, kteří se obávají střetu na cyklostezce na břehu řeky. Míří sem výpravy škol a školek. 
Jedním z požadavků bylo, aby trasa budoucího vláčku, který by měl dle plánu revitalizace IPR dopravovat 
návštěvníky ZOO z odstavného parkoviště do areálu zahrady, vedla nikoliv po hřebu svahu, ale po jeho svahu, 
kde je také zpevněná stezka.   
 
Konflikt mezi uživateli stezky výrazně ovlivnil i debatu o potenciálech Císařského ostrova. Pokud už si vůbec 
respondenti byli schopni představit využití obvodové části ostrova kolem čistírny odpadních vod, pak 
zdůrazňovali jeho klidovou orientaci, s umenšeným sportovním využitím, zachováním/rozšířením přírodního 
potenciálu místa.  
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Schéma 03: Potenciály veřejného prostoru v trojské kotlině 

 
 

5 jinak vyřešit parkování, aby auta u přívozu neparkovala až u řeky 

15 zvýšení prostupnosti a pobytového potenciálu ostrova 

17 větší přístupnost břehů, aby mohli lidé chodit až k řece, někde vytvořit 
pobytové plácky  

18 pobytová místa u řeky, možnost piknikovat; kdyby podél řeky vedla pěší 
stezka, předešlo by se střetům s cyklisty (možnost procházek s dětmi a 
se psy) 

20 aby elekrovláček jezdil ne po valu, ale pod valem. Po valu chodí lidé, je 
odtud hezký výhled na řeku a na Prahu  

28 víc stromů podél řeky – je to hezké a navíc tlumí hluk  

35 místo s přírodnějším charakterem než Stromovka  

44 nekonfliktní vyřešení pohybu pěších a cyklistů po ostrově a lávce  
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Návrhy na proměnu veřejných prostranství 
 

Většina podnětů se týkala reflexe návrhu revitalizace, případně byla odvozena od problémů trojské strany 
břehu Vltavy. Nejčastější asociace respondentů rámovaly obraz ostrova jako protikladu k trojské stezce.  
 
 

4 přístřešek pro cestující u přívozu  
6 parkování podélně v ulici V Podhoří 

22 místa s „potůčky“ klidně jich může být víc, jsou super 
23 obnovit restauraci a občerstvení na cestě od lávky do Stromovky; 

příjemné posezení pro rodiny s dětmi; posezení venku i vevnitř  

24 v noci tmavé místo, necítí se tam příjemně  
25 místo pro společenské a kulturní akce. Aby žilo ve dne i večer.  
29 relaxační a pikniková louka, místo s přístupem k řece na koupání a 

cachtání 

30 WC pro návštěvníky ostrova 
31 malé pláže, možnost odpočinku u řeky a koupání  
34 stezka pro chodce a běžce podél řeky 
37 interaktivní vodní prvky (pro děti)  
39 klouzačka do vody 
40 hřiště pro děti různého věku; prvky z přírodních materiálů; lanová 

prolézačka  

41 možnost prohlídky čistírny s výkladem; infotabule o charakteru 
přírody na ostrově a fungování čistírny 

42 přírodní brouzdaliště, aby si děti mohly hrát ve vodě  
46 zorganizovat dobrovolnický úklid odpadků podél Vltavy 
47 nová lávka by měla být architektonicky vkusná a neměla by být 

dočasná  

33 cesta pro chodce a běžce podél řeky – s měkkým povrchem, 
zdravější pro nohy 
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Schéma 04: Návrhy na rozvoj veřejného prostoru v trojské kotlině 

 


