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Dne 18. května 2019 proběhl na plánovacím stánku v pražském parku Stromovka sběr podnětů ze strany 
veřejnosti k dalšímu možnému rozvoji veřejných prostranství v oblasti Trojské kotliny. Veřejné plánování 
bylo zaměřeno na rozšířenou oblast nábřeží Stromovky - úsek od Trojského mostu ke křižovatce v Podbabě 
(viz mapka A). Sběr podnětů v sobě obsáhl také reflexi „Koncepční studie nábřeží Stromovky a širšího 
předpolí přemostění plavebního kanálu Troja-Podbaba v ul. Za Elektrárnou“1, a reflexi „Koncepce celkového 
krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí“2. 
  
 

 
Mapa A. Vymezená oblast Bubenečského nábřeží. 
      
V rámci plánovacího stánku byly řešeny hodnoty, které si respondenti spojují s veřejným prostorem 
v řešeném území. Metodou mentálního mapování (dle Eric Hirsch3 a Kevin Lynch4) 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). Současně mohli účastníci plánování přijít s vlastními nápady a podněty jak břeh Vltavy 
proměnit, oživit či doplnit. Zvláštní zřetel jsme věnovali otázkám prostupnosti a dostupnosti bubenečského 
břehu abychom pochopili, jaké bariéry znepříjemňují návštěvníkům přístup do této části parku.  
 
 
      

Charakteristika řešeného veřejného prostoru nábřeží Stromovky 
      
Řešené území „nábřeží Stromovky“ jsme pro potřeby výzkumného projektu definovali jako příbřežní pás 
úseku od Trojského mostu ke křižovatce v Podbabě (Viz mapka A). V severojižním směru ho definuje 
plavební kanál a viadukt železnice.  
 
Na tomto úseku najdeme několik odlišných typů veřejných prostranství, která nabízejí různou míru komfortu 
v přístupnosti, prostupnosti a možnosti veřejného využití. Většinu těchto prostranství tvoří dlouhodobě 
koncepčně nevyřešené prostory, či přímo transformační území. U některých částí (tzv. griloviště na ose mezi 
Stromovkou a Císařským ostrovem) se koncepční proměna již částečně podařila. V území existuje mnoho 
prostorových determinant znepříjemňujících pohyb návštěvníků, nebo přímo hrozící kolizí mezi různými typy 
dopravy. Levobřežní cyklistická stezka A1 v rekreačních i tranzitních možnostech zatím nekonkuruje 
pravobřežní cyklistické trojské stezce A2. Důvodem je menší komfort stezky prakticky po celém úseku mezi 
                                                 
1 Viz. http://praha.camp/praha-zitra/5cc30949a11d93563bbc486c-nabrezi-stromovky 
2 http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov 
3 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 
4 Lynch, Kevin. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004. xi, 202 s. ISBN 80-7273-094-0 

http://praha.camp/praha-zitra/5cc30949a11d93563bbc486c-nabrezi-stromovky
http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov
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Trojským mostem a Roztoky. Cyklostezka osciluje mezi širokými asfaltovými úseky, přes nevhodně úzké 
pěšiny pod bývalou Papírnou. V úsecích s vysokou mírou automobilové dopravy v Podbabě využívá chodníku, 
a zcela se slučuje s automobilovou dopravou na úseku od křižovatky Suchdol do Roztok. V analýze jsme se 
soustředili nejenom na prostupnost východo-západním směrem, ale také na prostupnost mezi nábřežím 
Stromovky a Císařským ostrovem.   
 
Dalším tématem je zlepšení prostupu z obytných částí Prahy 6 na nábřeží. Součástí je zapojení významných 
krajinných prvků, které v oblasti stojí poměrně solitérně a bez většího zájmu veřejnosti. Jedná se o 
historickou čistírnu odpadních vod, bývalé nádraží Praha - Bubeneč, Malou říčku, dětské hřiště u nádraží v 
Podbabě. Analýza je příspěvkem nejenom pro rozvahu o novém řešení nábřeží Stromovky, ale obohacuje 
celý komplex řešení dvoustrany řeky Vltavy v Trojské kotlině. Bude využita pro projekt Divoká Vltava (IPR 
Praha), při hledání nové náplně pro veřejná prostranství na střeše nové linky čistírny odpadních vod. 
V neposlední řadě také pro úpravy prostupnosti kolem historické čistírny odpadních vod, včetně řešení 
návazných území v okolí.  
 

Průběh plánování 
 
Tvorba mentálních map cílového území proběhla pomocí techniky plánovacího stánku v terénu. Plánovací 
stánek byl spojen s akcí „Den Stromovky“, která přilákala do stejnojmenného pražského parku několik stovek 
návštěvníků. Profesionální facilitátoři zaznamenali více jak jednu stovku vyargumentovaných podnětů 
týkající se stávajících kvalit veřejného prostoru nábřeží Stromovky (včetně spojitých území), stejně jako 
konkrétních návrhů na jejich úpravu.  Facilitační tým doplnil ing. arch. Jan Kadlas, který zájemcům představil 
základní koncepční představu revitalizace nábřeží Stromovky řízenou Institutem plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy. Koncepce nábřeží obsahuje řešení budoucího soumostí, které by mělo návštěvníkům ostrova 
nabídnout novou, snazší a komfortnější možnost překonání plavebního kanálu po nové lávce.   
 
Vzorek respondentů zahrnoval většinu věkových kategorií od předškolních dětí, dospívající mladých lidí, 
rodičů s dětmi, až po seniory. Mezi respondenty se objevili také zaměstnanci technických služeb parku 
Stromovka, kteří přispěli svými cennými zkušenostmi do diskuze. Celková návštěvnost plánovacího stánku 
byla zhruba 60 respondentů – vesměs pravidelní návštěvníků Trojské kotliny. Z podstaty techniky se jedná o 
nereprezentativní kvalitativní sběr dat, který je ale vysoce relevantní díky přímé zkušenosti respondentů 
s problematikou.  
 

Výsledky plánování 
 
Obraz nábřeží Stromovky nemá v imaginaci uživatelů (respondentů na plánovacím stánku) příliš 
konkrétních momentů. Samotné nábřeží není cílovou destinací návštěvníků Trojské kotliny. Výjimkou je tzv. 
griloviště u komunikační osy na Císařský ostrov, a původního ramene Vltavy označovaného jako Malá říčka 
(včetně dětského lanového hřiště). Oba dva tyto prostory vnímali respondenti jako určitou součást nábřeží 
– tedy prostoru „za viaduktem“. V tomto rysu zaostává především za zbytkem Stromovky a Trojou. Svou roli 
sehrává plavební kanál, jehož břehy jsou z větší části na straně Císařského ostrova nepřístupné.  Omezený 
přístup je také ze strany nábřeží Stromovky.  Břeh nenabízí důvody k setrvání, nehodí se ani k rybaření. 
Nábřeží je do velké míry vnímáno jako tranzitní koridor pro pěší a cyklo dopravu.  
 
V posledních letech si oblast za viaduktem, přiléhající k jedinému mostu umožňujícím vstup na Císařský 
ostrov, našla nové uživatele, kteří využívají legální místo ke grilování. S územím se také často pojí tematika 
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parkování a chybějícího spojení MHD. Tematizován byl náročný prostupu po úzké části cyklostezky v oblasti 
pod veřejně přístupným mostem do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Oblast je cílovou stanicí pro 
členy sportovních klubů u Malé říčky (ulice Za Císařským mlýnem). Zmínky o oblasti bývalé papírny, či lokalit 
kolem historické čistírny odpadních vod, byla minimální.  Naopak oblast tak zvané Malé říčky byla široce 
diskutována, jelikož jí uživatelé nejenom znají, ale je také oblíbeným místem pro odpočinek, případně 
koupání v teplých měsících roku.  Selektivní využívání nábřeží Stromovky podtrhuje také absence využití 
rozsáhlých ploch luk mezi nábřežím a viaduktem.  
 
K technice mentálního mapování patří také identifikace hranic jednotlivých areálu a případných bariér.  
Obraz veřejného prostoru v aktérském vnímání slučuje důležité funkce ve veřejném prostoru do jednoho 
celku (byť jsou odděleny – jako například dětské hřiště a work-out hřiště u viaduktu), a odděluje je od 
prostranství, které nenesou význam.  Významotvorné prostory mají tendenci respondenti lépe hodnotit a 
detailněji se vyjadřovat k jejich současné i budoucí podobě. 
 
Obraz místa nábřeží Stromovky se z pohledu respondentů skládá zhruba z těchto části 
 

A. Široká asfaltová silnice v ulici Za Elektrárnou od sjezdu u Trojského mostu k nájezdu na most na 
Císařský ostrov. 

B. Griloviště s loukou, dětským hřištěm, a work-out  cvičištěm. 
C. Břehy takzvané Malé říčky. 
D. Oblast cyklostezky pod Papírnou. 
E. Transformační území kolem historické čistírny odpadních vod (velmi omezený prostup). 
F. Cyklostezka z Podbaby dále do Roztok. 

 

 
Mapa B: Aktérské dělení veřejného prostoru nábřeží Stomovky. Zdroj: podklad IPR Praha.  
 
Ostatní oblasti svou vlastní jasnou identitu, či konkrétní obraz u nereprezentativního vzorku respondentů, 
neměly. Oblast Stromovky v centrální části a břehy Troji jsou referenční oblasti pro uvažování o kvalitách 
veřejného prostoru na nábřeží Stromovky.  Opět se ukázalo, že respondenti mají minimální zkušenosti s 
veřejným prostorem Císařského ostrova. Možné nápady proto odvozují od oblíbených částí Stromovky a 
Troji, případně jiných parkových oblastí. 
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Hodnoty veřejného prostoru Loděnice a okolí 
 

 
Mapa C: Hodnoty veřejného prostoru v cílovém území.  Zdroj: podklad IPR Praha. 
 
Legenda: 
 

B.1  Oficiální „griloviště“ ve Stromovce. 
B2. Občerstvení na Císařském ostrově. 
B3. Lanové dětské hříště. 
B4. Work-out sportoviště. 

B5. Prostor pro volné aktivity, dog agility. 
B6. Okružní cesta po březích Malé říčky. 
B7. Stavidlo na Malé říčce. 
B8. Historická čistírna odpadních vod. 

 
 
Respondenti hodnotili pozitivně existenci organizovaného griloviště (B1). Jako vhodné označovali umístění 
mimo centrální část Stromovky. Griloviště je doplněné potřebným mobiliářem, včetně odpadkových košů 
pro umístění popela. Provoz a ruch doprovázející grilování je umístěn do dostatečné vzdálenosti od okolních 
částí parku. Místo je přijatelně přístupné jak pěšky, tak osobním automobilem (možnost grilování ovšem 
může generovat více automobilové dopravy po ulici Za Elektrárnou). Griloviště je napojené na blízkou 
cyklostezku, v blízkosti se nachází občerstvení (B2) na Císařském ostrově (se sporadickým provozem).  Díky 
grilovišti Stromovka „ožila“ a nabízí tak servis, na který jsou návštěvníci v parku na Praze 7 zvyklí například z 
letenských sadů.  Oblast griloviště je doplněná dětským lanovým hřištěm (B3) a oblíbeným cvičebním 
workoutem (B4) u viaduktu. 
      
Mírně rozporuplné hodnocení vzbuzuje otevřený prostor louky u griloviště, který je v kontaktu s břehem 
Malé říčky (B5). Rozlehlý prostor nabízí mnoho možností pro realizaci sportovních aktivit či pobyt se psem 
(B5), je dle respondentů ale příliš veliký, „aby tam nebylo prakticky nic“.  Objevily se taktéž názory, že prostor 
by měl být funkčně využit například pro rozšířené možnosti grilování a piknikování v parku. Louka je 
strategicky umístěna v blízkosti nábřeží u plavebního kanálu, což umožňuje využít okružní cesty kolem Malé 
říčky (B6).  
      
Levobřežní cyklostezka A1 je viděna jako možná alternativa k přetížené trojské cyklostezce. Potenciál je 
zde respondenty viděn, obecně je ale stav cyklostezky nedostatečný. Propojení cyklostezek přes Trojský most 
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má v současnosti, kdy chybí trojská lávka, vyšší důležitost.  Do budoucna bude třeba řešit napojení 
cyklostezky z Trojského mostu přímo na nábřeží.  Levobřežní cyklostezka nabízí časově výhodný způsob, jak 
se dostat z centra do oblasti spodní Dejvic (Podbaby), a případně dále do oblastí Roztok, Suchdola a 
navazujících lokalit. Po celém délce nábřeží Stromovky ale chybí dostatečný komfort a záruky bezpečnosti 
jak pro cyklisty, tak pro chodce. Cyklostezka objíždí zajímavé momenty, například historickou čistírnu 
odpadních vod, nechává je prakticky nepovšimnuty. 
      
Oba dva břehy Malé říčky (B6) jsou oblíbenou destinací pro relaxaci a procházky.  Nabízí možnost ke koupání 
a kontaktu s vodní plochou. Pobyt u Malé říčky není rušen provozem na cyklostezce, ani na dalších 
komunikacích ve Stromovce.  Sportovní areály tenisového klubu Sparty a ministerstva vnitra ČR vhodně 
dotváří ducha místa.   Břehy malé říčky jsou oblíbeným cílovým bodem pro mateřské školy, a to také díky 
vrbovým budkám na březích, a možností přechodu z břehu na břeh po stavidle (B7).  
      
Respondenti oceňují přítomnost historické čistírny odpadních vod (B8) včetně občerstvení. Charakter 
občerstvení je svým sortimentem a úrovní služeb vzorovým příkladem pro budoucí provozy v této lokalitě. 
      
Referenčními příklady pro rozvoj oblasti nábřeží, především pak v momentech funkčního využití, jsou 
nedávno zbudované rybníčky ve Stromovce. Ty byly v největším množství případů uváděny jako zábavný, 
nerušící, promyšlený a přírodu respektující zásah do veřejných prostranství městského parku. 
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Problémy veřejného prostoru Loděnice a okolí 
 

 
Mapa D: Problémy veřejného prostoru. Zdroj: podklad IPR Praha. 

 
P1. Odlehlá a nevyřešená část cyklostezky A1. 
P2. Kolize cyklo a automobilové dopravy. 
P3. Úzký a nebezpečný nájezd a sjezd na most pro cyklo 
P4. Parkoviště v parku je zbytečné. 
P5. Nevyužitý potenciál místa. 
P6. Úzké hrdlo silnice - kolize bezmotorové a motorové 
dopravy. 

P7. Úzká stezka - nebezpečí kolize cyklistů a chodců. 
P8. Chybí MHD - zvyšuje kapacitu IAD. 
P9. Přetížené griloviště s nedostatečnou kapacitou. 
P10. Malá kapacita podjezdu pod viaduktem. 
P11. Chybí sjezd a nájezd do ulice Papírenská. 
P12. Nový bytový resort bude neprostupná, uzavřená 
oblast.

 
Nejvíce sebraných problematických podnětu se týkalo souběhu různých druhů dopravy na ploše nábřeží 
Stromovky. Především pak souběhu cyklodopravy, chodců a těžké nákladní dopravy z čistírny odpadních vod 
na Císařském ostrově. Respondentům není jasné, komu mají veřejné komunikace sloužit. Ambivalentní 
přístup mají také plavebnímu kanálu, jehož břehy lze v současnosti rekreačně využívat jen s velkou dávkou 
fantazie.   
 
Cyklostezka A1 je prvek, který na nábřeží zcela jistě patří. Je ovšem potřeba vyřešit bezpečnou prostupnost 
podél toku řeky, souběh dopravy.  Prvním problémem je sjezd z Trojského mostu (P1) směrem na asfaltovou 
silnici směrem k jedinému dalšímu mostu, po kterém se lze dostat na Císařský ostrov. Cyklisté využívají 
zpevněnou část stezky v blízkosti tělesa železničního cesty – jako nevyhovující ho uvedli prakticky všichni 
respondenti, kteří mají zkušenost s jízdou na kole v této oblasti.  Na asfaltové cestě (P2) se lze setkat s 
porušováním rychlosti osobních i nákladních vozů.  Cyklisté nejsou chráněni proti projíždějícím autům. 
Nájezd a sjezd na most na Císařský ostrov (P3) není vhodný pro pohyb dětí na kolech, a odrážedlech.  Tento 
prostor je často využíván i jako parkoviště pro návštěvníky Stromovky (P4).   
 
Úsek mezi mostem na Císařský ostrov a tenisovými kurty Sparty (ulice Za Císařským mlýnem) je nepříjemný 
především pro chodce (P6). Cesta vytváří několik úzkých hrdel, kde dochází ke kolizi bezmotorové dopravy 
s automobily – alternativní stezka v této oblasti není. U tenisových kurtů se cyklostezka odděluje (P7) na 
samotný břeh plavebního kanálu do velmi úzké vyšlapané stezky, která jen velmi obtížně dovoluje vyhnutí 
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dvou protijedoucích cyklistů, či chodců. Respondenti také pozorují, že oblast klubových sportovních areálu 
je dostupná pouze automobilem (P8), městská hromadná doprava není na nábřeží zavedena. Na pobřežní 
části cyklostezky absentuje prostup k historické čistírně odpadních vod a dále do Podbaby. Směrem 
k bývalému bubenečském nádraží je pouze velmi úzký podjezd, kde dochází k dalším kolizím mezi různými 
typy dopravy.  
 
Stromovka, včetně nábřeží, je oblíbeným místem vycházek obyvatel okolních městských čtvrti. Procházky se 
ale omezují na chodníček v parku. Na silnici a břehy lidé nechodí kvůli provozu respektive proto, že tam nelze 
najít atraktivní body. Problémy s prostupností se kumulují především v oblasti pod bývalou papírnou.   
 
Možnosti grilování ve Stromovce, které jsou soustředěny do blízkosti nábřeží Stromovky, nemá pouze své 
příznivce. Respondenti upozorňují na nedostatečné kapacity griloviště (P9), a značný odpad, který grilující 
návštěvníci generují.  Místo vyhrazené pro grilování leží na frekventované stezce u podchodu na Císařský 
ostrov. V letních měsících se jedná o jedno z provozně nejvytíženějších míst v tomto parku.  Nadměrné 
grilování generuje kouř a hluk. Respondenti upozorňovali na skutečnost, že v celé Stromovce chybí 
dostatečná kapacita odpadkových košů na tříděný odpad.  
 
Reflexe návrhu revitalizace nábřeží se týkala nadbytečnosti lávky pro chodce v bezprostřední blízkosti 
existujícího mostu. Druhým kritickým poznatkem bylo částečného zadláždění nových komunikací podél 
nábřeží.  Zadláždění je nevhodné pro pohyb na in-line bruslích. V ostatních případech byla vize revitalizace 
nábřeží přijata bez kritických připomínek.  
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Návrhy na proměnu veřejných prostranství nábřeží Stromovky 
 

 
 

Mapa E:   Návrhy na úpravy veřejných prostranství. Zdroj: podklad IPR Praha. 
 
Legenda: 
 

N1. Vedení cyklostezky k ulici Za Elektrárnou po břehu 
Vltavy 
N2. Rozšíření kapacitu griloviště, rezervační systém 
N3. Kiosek s veřejným WC 
N4. Rozšíření dětského hřiště 
N5. Rozšíření sportovních prvků 

N6. Molo na Malé říčce 
N7. Griloviště na střeše ČOV 
N8. Pláž pro koupání ve Vltavě 
N9. Restaurační provoz 
N10. Rozšíření cyklostezky A1 

 

 
Cyklostezka A1 od Trojského mostu nabrala na důležitosti po pádu trojské lávky. Pro cyklodopravu mířící z 
trojské strany do Stromovky (a naopak) je jediným spojením v Trojské kotlině nevyžadující přívoz.  Úpravu si 
respondenti vyžadovali především u části mezi Trojským mostem a asfaltovou silnicí v ulici Za Elektrárnou 
(N1). 
      
Komunikační osa propojující Stromovku pod železničním viaduktem s mostem na Císařský ostrov poutá 
pozornost díky ruchu na legálním místě pro grilování.   O grilování v tomto místě je čilý zájem, proto se 
vyskytly návrhy na rezervační systém, či výrazné rozšíření kapacity grilovací stanoviště (N2).  Součástí místa 
by mohl být také restaurační provoz typu kiosek s veřejnými toaletami (N3).  Několikrát zazněl požadavek 
na rozšíření rekreační prvků pro děti (opičí dráha, lanové centrum, prolézačky) – N4, s čímž se pojí také 
další požadavky na rozšíření rekreačně sportovních aktivit (N5) na volné louce mezi viaduktem a plavebním 
kanálem. Work-out cvičiště u viaduktu je oblíbené. Objevily se připomínky k nezpevněném povrchu místních 
cest. Griloviště je na nejvzdálenějším místě ve Stromovce od Letné, což je viděno střídavě jako výhoda i 
deficit.  
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Četné připomínky byly k výběru skladby dřevin, keřů a okrasných květin v oblasti louky mezi viaduktem a 
plavebním kanálem. Respondenti nevidí korespondenci mezi údržbou zeleně ve Stromovce „před 
viaduktem“ a zde „za Viaduktem“.  Identifikovali v této oblasti nedostatek okrasné zeleně, kterou navrhují 
doplnit. 
      
Malá říčka je oblíbeným cílovým bodem. Důvodem je přítomnost vodní plochy, a poměrně odlehlý charakter 
místa. Letní měsíce lákají návštěvníky k celodennímu pobytu. Část respondentů je bez výhrad spokojená s 
kvalitou vody, řešením břehu Malé říčky, i možností překonat cestu z břehu na břeh po stavidle. Spokojenost 
panuje také s pěstěnými vrbičkami.  Pokud by mělo dojít úpravě reliéfu říčky, pak nikoliv za cenu zvýšení 
hladiny vody a zatopení části oblíbených břehů.  Zřízení mola pro potřeby letního koupání lidí a psů bylo 
přijato s širším souhlasem (N6). 
      
V reflexi představeného koncepčního návrhu IPR Praha se objevily návrhy k využití zatravněné střechy nové 
linky čistírny odpadních vod.  Respondenti vyjádřili představu, že by zde mohl být část rekreačního provozu, 
který se nyní odehrává ve Stromovce (N7). Griloviště, pikniky, dokonce pláž s možností koupání poblíž 
čistírny (N8) by mohly odlehčit Stromovce, která se už nyní těší vysokému zájmu návštěvníků. Další ulehčení 
využívání travnatých ploch ve Stromovce by mohlo přinést také otevření restauračních provozů (N9), které 
v posledních letech vymizely.  Zrušen byl kiosek na Císařském ostrově (po pádu lávky), hospoda na 
Bubenečské nádraží, kiosek u Šlechtovy restaurace, na trojský břeh, kde je několik dalších občerstvení, se 
obtížně dostává díky malé kapacitě náhradního přívozu.  
 

Prostupnost veřejného prostoru bubenečského Nábřežní a 
okolí 
 

 
Mapa F: Prostupnost územím. Zdroj: IPR Praha. 
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Problematika prostupnosti kolem bubenečského nábřeží byla nejkomplikovanější částí diskuze s 
respondenty.  Téma omezené prostupnosti severojižním směrem (z oblastí Dejvic a Podbaby na Císařský 
ostrov, případně do Troji) se ve veřejné diskusi objevuje spíše málo. Respondenti si zvykli na to, že jim 
veřejná prostranství této oblasti příliš nenabízejí. S tím se pojí obtížně uchopitelné téma revitalizace 
Císařského ostrova, především v částech kolem staré a nové čistírny odpadních vod, které jsou dlouhodobě 
veřejně nepřístupné – lidé je prakticky neznají. Veřejný prostor Císařského ostrova nebyl u respondentů 
výzkumu spojen s poptávkou veřejnosti po revitalizaci, což stejnou měrou platí také pro nábřeží 
Stromovky.   
 
Přítomní respondenti používají levobřežní cyklostezku, stejně jako komunikaci kolem tenisových kurtů 
Sparty, a historické čistírny odpadních vod, zřídka a utilitárně.  Na Císařský ostrov stále vede prakticky jedna 
jediná přístupová cesta, skrze centrální most, která nyní navíc končí u neoblíbeného přívozu (rok 2019). 
Zlepšení prostupnosti proto nebylo téma, které by v diskuzích rezonovalo, nebo ke kterému by měli 
respondenti jasné připomínky.  
 
V několika případech se objevila obava z případného uzavření veřejného prostoru bývalé Papírny po 
vystavění nového bytového developerského resortu. S čím se pojí také připomínka k budoucí dopravní 
obslužnosti bytové výstavby na břehu Stromovky. Ulice Za Císařským mlýnem není pro kapacitní dopravu 
vhodná. 
 
S otázkou prostupnosti se také pojí problematika rozvoje cílových bodů v oblasti (atrakcí, kulturních 
hotspotů). Bývalá průmyslová oblast kolem papírny a historické čistírny odpadních vod je nyní mimo zájem 
veřejnosti, prakticky nenabízí veřejný prostor, a je obtížně dosažitelná. Přitom o hodnotě historické čistírny 
odpadních vod respondenti povědomí mají.  
 
Z dlouhodobého výzkumu vnímání veřejného prostoru, který probíhá od roku 2018 v Trojské kotlině, vyplývá, 
že chybějící propojení Dejvic s Trojou (potažmo Bohnicemi) není pro místní obyvatele výraznější problém (či 
není problém vůbec).  Dostatečné kapacity pro přesun místních obyvatel, zaměstnanců místních podniků 
a návštěvníků zajišťuje přívoz v Podhoří. Dolní část veřejného prostoru Podbaby je co do renomé spojena 
s průmyslovou výrobou, potažmo čistírnou odpadních vod. I přesto, že se trojský břeh těší oblibě u sportovně 
založených návštěvníků, negeneruje větší požadavky na zdejší přívoz z Podhoří. Pro přístup obyvatel Prahy 
dostačovala kombinace trojské lávky s Trojským mostem. Oblast „za Viaduktem“ z pohledu z Podbaby a 
Dejvic není cílem. V nejlepším případě tranzitním bodem k prostupu do Stromovky (ulice Za Císařským 
mlýnem). Obyvatelé Dejvic ale k přístupu do Stromovky volí cestu kolem bývalého bubenečského nádraží, či 
rovnou skrze Gotthardskou ulici kolem hospody Na Slamníku. Diskuse o nových možnostech propojení 
oblasti „za viaduktem“ u ulice Papírenská není pro obyvatele Dejvic, Podbaby a Lysolají příliš atraktivní. 
Relevantní diskuse o nových možnostech prostupnosti a průjezdnosti oblasti bývalé Papírny a Historické ČOV 
tak bude poplatná spíše v kontextu 
 

- Oživení veřejného prostoru Císařského ostrova. 
- Odlehčení provozu návštěvníků zoologické zahrady proudícího skrze Troju. 
- Rozvoje území bývalé Papírny. 
- Případné revize schématu městské hromadné dopravy a IAD skrze ulici Za Císařským mlýnem. 

- Trasování těžké dopravy zpracovaného odpadového materiálu z obou linek CČOV. 
- Dobudování cyklostezky A1 do většího komfortu a bezpečnosti. 
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Foto: archiv autora.  

 
Foto: archiv autora.  
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