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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

x      velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky: park Thomayerovy sady, Praha 8 Libeň 

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

x 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: ústí do Vltavy 
před/za protipovodňovou stěnou 
– množství odpadků (ale 
pravděpodobně již problém 
slepého ramene Vltavy 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

3 

4 
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Vaše poznámky:  

Nelze mi políčko ve vaší mapě 
přetáhnout – zatáčka u jezu před 
Elsnicovým nám, před křížením 
se Zenklovou. Místo je sice opět 
plné odpadků pod jezem, ale je 
zde travnatá bréma, umožňující 
sezení, případně to místo má 
potenciál k přístupu a posezení u 
Rokytky 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

x Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

x Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☐ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Rokytka je díky vysokým břehům nepřístupná, ba je přístup zakázán. Zábradlí. Případně nejsou břehy 
dostatečně upravené – viz bod 4 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

x Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

x Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

x Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

x Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

x Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

x Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

x Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 
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☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: necítím, že by zde měl vzniknout příliš „velký lunapark“. Rokytka protéká silně 
urbanizovaným územím, za Zenklovou pak náměstím a dále již Thomayerovými sady a stále podél 
cyklostezky. Myslím, že by stačilo zpřístupnit, doplnit mobiliář a uklízet. 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Rokytka je říčka příjemného měřítka, teče (není 
to malý tok), bylo by ji možné poměrně snadno 
zpřístupnit – viz její úsek ve Vysočanech, park 
Podviní. 

Nepřístupná, odpadky 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO x SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

x ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Nejblíže pak Park Podviní, Vysočany 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Děkuji za vaši aktivitu a zájem o názory  

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☒ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: V jezu se 
hromadí odpadky. Místo je 
obtížně přístupné. Současně je to 
místo blízko hlavním komunika- 
cím, s potenciálem přístupu až k 
vodě  
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

3 

4 
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Vaše poznámky: Klidné místo 
blízko dětského hřiště, kde neruší 
doprava, mohlo by se uvažovat o 
pohledovém zpřístupnění toku. 
Dnes je zarostlé keři. Ve vodě žijí 
zvířata, bylo by možné je na 
procházkách s dětmi pozorovat. 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☒ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Není možné se u řeky zdržet, není kde posedět, na tok je v některých 
částech špatně vidět, břehy jsou někde příliš regulované, jinde chátrající (mostek u Pivovarnické ulice). 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☒ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☒ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☒ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: Jsem rád, že bydlíme u Rokytky! 
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9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

  

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail: výše 

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Fascinovalo mě architektonické řešení rybníků (vím že je to nesrovnatelné) 
ve městě Tirschenreuth... 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky: Přímo u Rokytky bydlím, koukám na ni z okna, chodím podél několikrát denně a 
často i se psem na procházku. 

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného políčka 

v levém horním rohu) nebo slovně 
popište problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky:Jde o úsek, kde se zdržují 
bezdomovci a feťáci, kteří znečišťují 
blízké okolí a kde je velmi blízko velmi 
frekventovaná silnice (provoz v ulici 
Povltavská se zvednul o stovky procent 
po otevření tunelu Blanka) a chybí zde 
zeleň, která by klidovou zónu od silnice 
oddělila (Pás keřů/stromů, popř. citlivě 
řešená zábrana – např. dřevěná zeď 
apod.) Zároveň má toto území i velký 
potenciál – viz níže. 

Další nepříjemný úsek je v okolí můstku 
přes Rokytku u ulice Pivovarnická. Tam 
se opět zdržují bezdomovci a dělají 
nepořádek a navíc tam vytékají splašky 

3 

4 
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z obrovské louže a ze zahrádek v ulici 
Pivovarnická, takže je tam permanentní 
smradlavé bahniště a skládka. 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného políčka 

v levém horním rohu) nebo slovně 
popište nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Potenciál má Rokytka 
po celém toku v označeném území, 
nicméně bych vypíchla 2 lokality: 

1. Louka v blízkosti Rokytky pod 
železničním mostem proti ulici Na 
Rokytce/U libeňského pivovaru – chybí 
zde oddělení lokality od hlavní silnice, 
systémové řešení bezdomovců pod 
mostem a pak by z louky mohl být úžasný 
prostor pro trávení volného času – 
umístění košů na odpadky, piknikových 
stolů, stolu na pingpong, venkovní 
tělocvičny apod. + pravidelný úklid psích 
exkrementů. 

2. Oblast u splavu na náměstí Dr. Holého. 
Zde by byla super relaxační zóna 
s možností drobného občerstvení, 
umístění lehátek apod. Podmínkou je 
opět systémové vyřešení otázky 
bezdomovců a pravidelné čištění 
odpadků ze splavu. 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky: Myslím, že možnost sportovního vyžití je zajištěna novou cyklostezkou, která dává 
dostatek prostoru cyklistům i bruslařům, dost často na úkor chodců, spíš bych byla pro zklidnění území 
a podporu větší vzájemné tolerance všech skupin obyvatel, kteří lokalitu využívají – místo „segregace“ 
na pruhy pro cyklisty/chodce promíchání a spolupráce: pejskaři, děti, starší, cyklisté atd. Případně by 
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mohla na výše zmíněné louce vzniknout kromě jiného i malá venkovní tělocvična. Jinak jsem především 
pro odstranění nevzhledného a zbytečně omezujícího současného oplocení Rokytky a usnadnění 
přístupu k vodě. 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Většinu roku hodně situaci komplikují agresivní cyklisté, kterých jezdí hodně, nemají zvonky a jezdí 
velmi rychle a bezohledně (podotýkám, že sama jezdím na kole dost často), pak je těžké a nepříjemné 
podél Rokytky jít na procházku, speciálně se psem nebo s dětmi, kteří nechápou, že jedna strana je pro 
ně a druhá pro kola. 

Vysoký plot v podstatě podél celého toku Rokytky – dřívější oplocení bylo mnohem vhodnější a citlivější 
(nízké betonové sloupky se dvěma tyčemi mezi). 

Bezdomovci a feťáci… 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☒ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☒ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☒ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Jde o součást dlouhé trasy – napojení směr Troja 
i směr Vysočany a dál. 

Velký potenciál pro úpravy a využití. 

Problémy zatím bez systémového řešení 
(bezdomovci, údržba zeleně). 

Nevhodné oplocení – oddělení potoka od lidí. 

Hluboké vydlážděné koryto. 

Potkani. 

Kvalita vody – vypouštění splašků. 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: V podstatě hned jak Rokytka opustí Prahu 8 se situace výrazně lepší – už 
ve Vysočanech není skoro nikde plot, podél vody jsou odpadkové koše, lavičky, venkovní tělocvična, 
stezka není rozdělena na část pro pěší a pro cyklisty, kde to jde, vznikla stromořadí. V dalším úseku je 
podél vody fitness stezka, je zachován přírodní ráz toku – hodně zeleně, přírodní materiály. Oblast u 
frekventované silnice Průmyslová je chráněna zdí. Velká část stezky má charakter lesní cesty -  není 
zbytečně asfaltovaná nebo dlážděná. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 

e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často 
X

☐ 
pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času 
X

☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3 
3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného políčka 

v levém horním rohu) nebo slovně 
popište problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: za ZŠ Hrabalova 
k mostku přes Rokytku na nám. Dr. 
Holého 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného políčka 

v levém horním rohu) nebo slovně 
popište nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Dětské hřiště. 

 

 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☐

x 

Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

x

☐ 

Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

x

☐ 

Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

x

☐ 

Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: nepořádek, nedostatek laviček 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐

x 

Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐

x 

Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐

x 

Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☐

x 

Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐

x 

Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐

x 

Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

14 
 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Přirozený vodní tok se zelení – ideální místo 
k procházkám, odpočinku, hrám 

Bohužel silné stránky – lépe řečeno tento 
potenciál – není zatím využit, neboť místo není 
v zásadě udržováno s výjimkou dětského hřiště (i 
to by si zasloužilo větší zázemí, např. toaletu 
apod.), nepořádek (a to i přímo v Rokytce), více 
aktivních prvků (lavičky, záhony). 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO 
x

☐ 
SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO 
x

☐ 
SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Cheb a řeka Ohře. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 

e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

15 
 

  



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

16 
 

  



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

17 
 

 



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

18 
 

Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☒ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky:  

 

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☐ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: nepořádek, hluk z dopravy, špatná přístupnost 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☒ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Přírodní oblast ve městě Odpadky, neupravená zeleň, špatná přístupnost 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☒ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Ne. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 

e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  
Momentálně je přístup k řece prakticky nemožný / nekomfortní. Navíc nejsou v okolí prvky, které by 
umožňovaly dlouhodobější pobyt u řeky 

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: Neudržovaná, 
neosvětlená část cyklostezky A26. 
Okolí viaduktu (černé skládky 
apod). Rokytka zde teče pod 
kapacitní silnici, kterou je lze přejít 
pouze podchodem se značnou 
zacházkou. 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 

3 

4 
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s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Parčík ve 
Stejskalově je jedno z mála míst, 
kde lze sejít k řece. Bylo by vhodné 
toto území vymyslet znovu a 
zapojit do toho i řeku. Na druhém 
břehu je „promenádní“ chodník 
pod úrovní ulice Na Rokytce, který 
má také velký potenciál (upravit 
svah, doplnit mobiliář, zpřístupnit 
řeku). 

 

Další místo s velkým potenciálem 
je prostor od dětského hřiště „U 
Rokytky“ a prostor „parku“ (dnes 
jen zeleň) pod dopravními 
stavbami. 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☒ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky: Možnost posedět, nebo třeba i grilovat s přáteli apod. Pro děti možnost „zkoumat“ 
řeku. 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Vysoký plot, obtížný přístup, chybějící mobiliář, v některých místech i osvětlení.  

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☒ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☒ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 
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☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☒ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

- Voda 
- Existující stromy v území (příjemný stín 

v létě) 
- Existence cyklostezky 
- Umístění přímo v obytné lokalitě (ne na 

periferii) 

- Obtížný přístup k řece (oddělen ploty, 
parkováním, strmým svahem) 

- Dopravně zatížené Eslnicovo náměstí 
v obou ramenech křížovatky 

- Riziko povodní (nenavýšená kapacita 
v místě protipovodňových zábran) 

- Prostupnost v míste dopravních staveb 
- Kvalita vody (?) 

 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: tel.  

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky:  

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

- Reknstrukce nábřeží v Litomyšli https://www.lidovky.cz/architekt-pleskot-v-litomysli-krasou-
proti-povodnim-p09-/design.aspx?c=A121105_110859_ln-bydleni_ter (Pleskotovu i tu novou, 
navazující) 

https://www.lidovky.cz/architekt-pleskot-v-litomysli-krasou-proti-povodnim-p09-/design.aspx?c=A121105_110859_ln-bydleni_ter
https://www.lidovky.cz/architekt-pleskot-v-litomysli-krasou-proti-povodnim-p09-/design.aspx?c=A121105_110859_ln-bydleni_ter
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- Proměna nábřeží v Brooklynu (Brooklyn Bridge Park, NYC). Ne nutně konkrétní řešení, ale spíše 
idea komunitního využití – posezení, lavice, grily atd 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.102005610896272
32.1073741827.1758508080&type=3&theater, posezení pod místním viaduktem 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.102005610896272
32.1073741827.1758508080&type=3&theater  
 

 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Bylo by dobré vypracovat pro území dlouhodobou vizi, ale zároveň i 
identifikovat opatření, která jdou realizovat okamžitě (např. doplnění mobiláře na vhodná místa) a tím 
okolí řeky okamžitě zatraktivnit. Zvýšená atraktivnost území pomocí rychlých a levných řešení pak 
může vytvořit vyšší tlak (veřejnosti, politický) na realizaci dlouhodobých opatření.  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561091307274&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200561094947365&set=a.10200561089627232.1073741827.1758508080&type=3&theater
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☒ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší místo 
v zájmovém území 

 

Místo není hrozné, ale je zanedbané 
a v podstatě je řeka nepřístupná, 
zeleň neudržovaná, a to v celém 
zájmovém území. Místo aby řeka 
byla krásným prvkem, kterým může 
být, působí spíše zanedbaně. 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

3 

4 
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Vaše poznámky: Elsnicovo náměstí 
po plánované úpravě a místo u Nám. 
Dr. Holého a dále podél ulice Na 
Rokytce po most na ulici Stejskalova 
(beru to ze svého pohledu, kdy 
bydlím v ulici Andrštova) 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☒ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: nepřístupnost řeky, nevzhlednost a neudržovanost břehů 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☒ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☒ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☒ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☒ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 
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Silné stránky: Slabé stránky: 

Řeka a její břehy a okolí může být velmi hezkým a 
lákavým prvkem v krajině. Řeka je blízko domů, 
blízko každodenních cest mnoha lidí a v případě 
jejího zvelebení bude výrazným estetickým 
prvkem a jistě prostor bude i využíván 

V současné situaci poněkud svádí k hromadění 
odpadků a obecně obvykle navozuje dojem 
neupraveného, ušmudlaného prostředí 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☒ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší místo 
v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: 

Oblast Rokytky ulicí Na Rokytce 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Elsnicovo nám.-
pokud bude upraveno a oblast u 
Nám.Dr.Holého 

 

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☐ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: nevzhlednost podél toku Rokytky, zanedbané okolí, žádná odpočívadla  

u vodního toku, neosvětlenost v podvečerních hodinách, vandalismus   

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☒ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☒ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☒ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☒ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☒ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Zeleň, vzrostlé stromy, přírodní oblast v dolní 
libni 

Neupravenost, neosvětlenost, absence 
odpočívadel, vandalismus 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: křížení chodníku 
a cyklostezky s ulicí Čuprova 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: ohyb před 
Zenklovou ulicí navazující na 
Nám. Dr. Holého 

 

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky: bylo by dobré většinu území nechat v přírodním stavu 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: bariéry – masivní zábradlí, vysoké prudké břehy, občas špatná kvalita 
vody 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☒ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☒ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☐ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☒ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: bylo by vhodné systémově dořešit pohyb pěších a cyklistů kolem Rokytky, aby 
nedocházelo ke střetům a kolizím 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Příroda uprostřed města, důležitý biotop, 
možnost pro relaxaci, posezení v malé skupině, 
v létě místo pro hraní dětí 

Nepřístupnost (viz výše) 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Revitalizace toku Rokytku je správná věc. Její zpřístupnění v některých místech by bylo skvělé. Současně 
je potřeba zachovat přírodní charakter (okolí Rokytky je/byla oáza zeleně). V některých místech jsou 
malé přepady (jezy), co tam zřídit malé vodní elektrárny. Pokud by se zlepšil stav vody, malé bazénky 
pro děti, ochlazení se v horkých dnech. 

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 

e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:    cestou z a do práce.. kolem potoka.  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☒ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky:  

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☐ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  těžko říct, mám od něj odsup.  Vyhýbám se tam procházkám se synem, není přístup 
k potoku, a všude kolem něj, na trávnících bývají samé psí hovínka.  

6. Jak byste rádi využívali území? (zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☒ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Jako malý kluk jsem se v podobných tocích hrál ..  stavění přehrad z kamenů, chytání rybiček rukou z pod 
kamenů, nebo stavba vodního mlýnu.. nemyslím, že bych to z hygienických důvodů dolil tady svému 
synovi. (pokud bych připustil bezpečnost vzhledem na sílu proudu, výšku vodné hladiny) …  

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☒ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☒ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

 Odpadky, co si vzpomenu, spousat odpadků ve 
vodě, kolem toku..  

Hovna. Hovna všude člověk na trávníků, pokud je 
u toku na straně chodníku, místa která jsou 
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„schovaná“ od ulice pod stromy u potoka, 
častokrát to tam pejskaři s úklidem moc 
nepřehání.  

9. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☒ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:   

Vaše poznámky:  rád bych si udělal vzhledem na můj zájem týkající se zpracování informací ve 
stavebnictví, by mně zajímalo, jakým způsobem zpracováváte data a informace jak z dotazníku 
(nástroje, metodiky, legislativa)  a jak postupujete v přípravě Vašeho výstupu…    zkušenosti z praxe 
jsou pro mě cenné.  Také by mně zajímalo, jakými cestami jste informovali o šetření ? 

10. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☒ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky:      ale zajímá mně jen spíše postup jak přícházíte k výsledkům 

11. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Ani ne 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Podle mě by byla nejdůležitější a prioritná nejspíš pravidelná intenzivnější osvěta na informačních 
tabulích, aby si tady občan nedělal pod sebou bordýlek -  prosby a vysvětlení, místo příkazů a zákazů …. 
Možná s hezkými příklady ze zahraničí, které neznám.  

Plovoucí polystyren, kokaolové lahve a plechovky, nádoby pracích prostředků a sáčky, igelitové tašky 
jsou docela ostudou. Proč ??  

Také nemám radost z těch hoven tady všude… snaha ovlivňovat pejskaře tady je, ale stačí malá část 
která nedodržuje toto, a potom nemáte ani chuť pustit na trávník nebo jen tak své malé dítě, když hrozí 
že přijde zamazaný od hoven… to je radost…  

 

Takže osvěta.. ale intenzivní…  tabule,  případně reporty na YT kanálu (videa snad Praha 8 umí dělat. 
Nebo ne?  )  

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

x velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času x 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky:Obrovská kaluž 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: široký prostor 
pro hodně lidí (nemusí se 
mačkat) a rozumný povrch – lze 

3 

4 
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jezdit i na bruslích (na rozdíl od 
zbytku chodníku podél Rokytky) 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

x Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☐ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☐ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

x Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: jak jsem psal výše – nevhodný povrch 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

x Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☐ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

x Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO x SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO x SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: hezká (ale místy dost úzká) je trasa ze Zbraslavi do Modřan 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky Rokytky 

v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala vlídnějším 

prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto území 

bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto dotazníkového 

šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

X velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky: 

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

X hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, nezdržuji 
se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky: 

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného políčka 

v levém horním rohu) nebo slovně 
popište problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: od cípu Horova náměstí 
přes pěšinu na dětským hřištěm až k 
pilířům vlakového mostu v pravém 
horním rohu mapy. Zkrátka mezi ulicemi 
Povltavská a Na Rokytce. Bezdomovci 
sem nosí odpadky, kálejí zde, asi i bydlí a 
rozšiřují nepořádek do okolí, feťáci si zde 
aplikují nitrožilně drogy. Už několikrát 
jsem našla jehly.. V místě kde 
Pivovarnická ulice zabíhá pod vlakový 
most, u Rokytky, je několik let 
smradlavá, nikdy nevysychající bahnivá 
louže, skoro rybník. Voda z této louže 
prosakuje až na můstek přes Rokytku 
pod tímto vlakovým mostem. 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného políčka 
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v levém horním rohu) nebo slovně 
popište nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Pro mě je příjemná 
právě ona pěšina vedoucí z cípu Horova 
náměstí nad dětským hřištěm na 
cyklostezku. Dále pak okolní travnaté 
plochy např. podél cyklostezky v místě 
pod vlakovým mostem, pak cesta podél 
Rokytky od Vltavy do Vysočan (nebýt 
agresivních cyklistů), Elsnicovo náměstí, 
chybí mi odpadkové koše, lavičky, stoly, 
třeba i betonový pingpongový stůl!     

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

X Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

X Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky: 

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

X Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

X Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

X Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky: 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Rokytka, nevím z jakého důvodu, je zrovna na tomto území podle mě 
nesmyslně oplocená. Proč nelze sestoupat po schodech přímo k vodě a v létě si smočit nohy, nebo 
nechat napít a smočit psa? Zároveň je neuvěřitelně znečištěná. Na některých místech dost zapáchá, 
asi říční bahno, usazeniny.. Louže pod vlakovým mostem v pivovarnické ulici brání normálnímu 
průchodu touto ulicí od cyklostezky. Spousta agresivních sprostých cyklistů nepoužívajících zvonky na 
kole myslících si, že cyklostezka musí být za každou cenu volná když projíždejí, nekonečný nepořádek 
od bezdomovců, spousta pejskařů nesbírajících výkaly po svých miláčcích i na travnatých plochách, 
kde by se dala rozhodit deka a relaxovat, nedostatek odpadkových košů (možná i důvod proč výkaly 
nesbírají)..podél ulice Povltavská by mohla být nějaká protihluková stěna, i zelená..Hluk od aut je zde 
hodně nepříjemný. Vlastně i od věčně se tvořících kolon v této ulici je i zápach z motorů aut. 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

X Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

X Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

X Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

X Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 
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X Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

X Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

X Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

X Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

X Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

X Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Přes toto neudržované místo se dá dojít z Vysočan 
až do ZOO, myslím, že je co zlepšovat! 

Bezdomovci, nepořádek od nich a spousta 
potkanů. Strašná údržba zeleně, nebo spíše vůbec 
žádná.. Ohrazená Rokytka. 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO X SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail: 

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

X ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: třeba Rokytka ve Vysočanech, volné i přírodní koryto, lavičky, odpadkové 
koše, zeleň k odpočinku, venkovní posilovna. Nikde jsem tam neviděla dělat nepořádek bezdomovci.. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor: 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☒ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: Konec ulice 
Pivovarnická, prostor pod 
vlakovým viaduktem. ‚Louže‘ 
 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: Omlouvám se, 
nejde mi rámečkem 4 
manipulovat… Nejlepším místem 
jsou Thomayerovy sady. 

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky: Kombinace prvních dvou, skvělé místo pro sport a odpočinek, kde je co zlepšovat. 

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☒ Místo pro sportovní vyžití 

☒ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Na většině jeho částí mi nebrání nic, v oblasti pod ulicí Čuprova mě trochu 
omezuje pohyb bezdomovců. 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☒ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☒ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: Myslím, že inspirací by mohla a měla být oblast kolem Rokytky ve Vysočanech. 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Prostor kolem Rokytky je hezkou přírodní částí 
Libně. 

Přítomnost bezdomovců v okolí. 
V Thomayerových sadech chybějící osvětlení. 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Již zmíněná oblast kolem Rokytky ve Vysočanech. Myslím, že by bylo na 
místě podobné pojetí. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky  

Vážená paní, vážený pane,  

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku 

Rokytky“. Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou 

proměnu řeky Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) 

tak, aby se stala vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo 

zástupce uživatelů tohoto území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. 

Výsledky z tohoto dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v 

blízkosti toku.  

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme 

jakékoliv Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou 

anketu, prosím, doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci.  

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte)  

x  velmi často  ☐  pravidelně  ☐  výjimečně  ☐  vyhýbám se tomuto místu  

Vaše poznámky:   
      

  

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte)  

☐  hodně času  ☐  
chvilku se 

zdržím/posedím  
x  

jen projdu, 

nezdržuji se tam  
☐  minimální  

Vaše poznámky:   
      

  

 
  

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte)  

3.   Označte v   mapě ( číslem 3 –  
předpřipraveného  přetažením  

políčka v levém horním rohu )   
popište  nebo  slovně  

problematické, nejhorší místo  
v zájmovém území  

  

Vaše poznámky:   

 
4.   Označte v   mapě ( číslem 4 -  

přetažením  předpřipraveného  
políčka v levém horním rohu   ) 

popište  slovně  nebo  
nejpříjemnější  místo  místo,  
s největším  potenciálem  
v zájmovém území  

Vaše poznámky:     

3   

4   
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☐  Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport  

x  Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat  

☐  Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám  

Vaše poznámky:   

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte)  

x  Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid  

☐  Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.)  

☐  Místo pro sportovní vyžití  

☐  Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání  

Vaše poznámky:   

7. Co Vám brání využívat území?  

Prosím, vyjádřete svůj názor: Přístup k vodnímu toku  

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte)  

x  Otevření přístupu k řece (schody, apod.)  

☐  Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.)  

☐  Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí  

x  Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta)  

x  Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.)  

x  Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně  

x  Další výsadba dřevin, květin, více zeleně  

x  Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí  

☐  Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod.  

☐  Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety)  

☐  Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku  

☐  Rozšíření oblasti pro pěší  

☐  Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky  

☐  Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.)  

☐  Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky  

Vaše poznámky:   

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu:  

Silné stránky:  Slabé stránky:  



Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

  Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 

54 
 

Navazující plochy na vodní tok  Přístup k vodní ploše a čistota (zejména optické 

znečištění odpadky). Stavebně technické řešení 

koryta toku, atd.  

  

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení)  

☐  ANO  x  SPÍŠE ANO  ☐  SPÍŠE NE  ☐  NE  

Kontaktní e-mail:  
    

Vaše poznámky:  
    

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení)  

x  ANO  ☐  SPÍŠE ANO  ☐  SPÍŠE NE  ☐  NE  

Kontaktní e-mail:  
    

Vaše poznámky:  
    

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na 

nějž byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci?  

Prosím, vyjádřete svůj názor: Litomyšl nábřeží říčky Loučné, Kadań nábřeží Maxipsa Fíka, Pardubice 
park na soutoku, ze zahraničí pak např. Pěší zóna ve Velenje Slovinsko, příběh řeky Ljubljanice + 
veřejný pavilon,lávky pro pěší atd., Ljubljana Slovinsko (nejlepší veřejný prostor 2012), atd. ...   

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor:  

Prosím, vyjádřete svůj názor: Proč neproběhla na ideové řešení tohoto ne nevýznamného  
městského prostoru veřejná, byť třeba jen ideová, architektonická soutěž?  

  

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů.  

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat:  

Ing. Miroslava Benešová e-
mail: benesova@vrv.cz tel.:257 
110 360  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02  

Nábřežní 4, 150 56, Praha 5  
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☐ pravidelně ☒ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☒ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší místo 
v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky:  

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☒ Místo pro sportovní vyžití 

☒ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☒ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☒ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☐ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☒ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☒ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☒ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☒ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 

e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky Rokytky 

v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala vlídnějším 

prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto území 

bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto dotazníkového 

šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

x velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky: 

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

x hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, nezdržuji 
se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky: Podél Rokytky procházím téměř denně na vycházky se psem – oběma směry, proti 
proudu přes Vysočany, Hrdlořezy atd. i po proudu k soutoku s Vltavou a dále podle Vltavy do Tróje, 
Řeže atd. - čili vnímám řeku jako hlavní souvislou rekreační páteř města a je mi líto, že dosud není její 
potenciál v této části Prahy využit.    

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) nebo slovně popište 
problematické, nejhorší místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: Nepříjemný je přechod pod silnicí Čuprova, po 
výstupu z podchodu je nutné překonat velmi úzký hlučný a 
prašný úsek po chodníku sevřeném mezi velmi frekventovanou 
silnicí (Čuprova) a opěrnou zdí. Tímto místem zároveň projíždějí 
i cyklisté, chodí tudy pejskaři i maminky s kočárky. 
Potenciál rozlehlé louky pod železničním tělesem mezi Rokytkou 
a ulicí Povltavskou využívají v současné době hlavně 
bezdomovci, kteří okolí trvale znečišťují rozházenými odpadky a 
exkrementy, což je problém i úseku kolem jezu před betonovým 
mostem mezi Holého a Elsnicovým náměstím, kde Rokytku kříží 
ulice Zenklova a pak dále pod mostem až k ústí do Vltavy. Území 
pod mostem je hojně osídleno bezdomovci. Někdejší jez v místě 
soutoku mezi protipovodňovými vraty od jejich výstavby  v 
podstatě neexistuje a na místě se stahují a hromadí odpadky z 
celého toku Rokytky. 

3 

4 
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4. Označte v mapě (číslem 4 - přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: V roce 2011 bylo zrekonstruováno dětské hřiště 
Na Rokytce. Louka pod železničním tělesem by na něj mohla 
pěkně navazovat – využitím plochy pro posezení, cvičení apod. 
Rokytka je v celém úseku poměrně hluboko v příkrém korytě, 
ale na některých místech jsou dosud pozůstatky někdejších 
schodů k vodě z dob, kdy zde stávaly mlýny a usedlosti. 
Kamenné vydláždění koryta působí dobře, ale dalo by se 
alespoň místy zpřírodnit. Přístupu k vodě brání masivní vysoké 
kovové oplocení, které bylo vybudováno spolu s cyklostezkou. 
Voda v Rokytce je znečištěná odpadky, splašky a populací 
potkanů, v posledních letech zde na soutoku s Vltavou žijí také 
nutrie.   

 

5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

x Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  Za důležité považuji také propojení zmíněného úseku nejen pěší cestou a cyklostezkou 
do dalších lokalit proti proudu i po proudu, ale i alternativní prostupnost v rámci probíraného úseku – 
aby bylo možno jít odněkud někam, udělat okruh, přijít z jedné strany a jinudy odejít: aby člověk nebyl 
odsouzen popocházet po jedné přímce tam a zpátky. U jednoho z mostků přes Rokytku na konci ulice 
Pivovarnická (pod Hájkem) směrem k Čuprově je již několik let obrovské bahniště, které kromě letního 
sucha téměř není možné bez úhony překonat. Na křižovatce se Stejskalovou a mostě přes Rokytku do 
Pivovarnické všude včetně mostu parkují auta, je tam nebezpečné místo kolem rozestavěného domu u 
mariánské kapličky, cyklostezka místo rovně pokračuje odskokem po asfaltce – přímá cesta podél 
Rokytky vede přes zanedbaný parčík. Navíc tato oblast leží v jádru „Hrabalovy Libně“ a mohla by být 
využita i určitá pitoresknost místních zákoutí. 

Podle oficiálních informací MČ Prahy 8 se v příštím roce chystá přestavba Elsnicova nám., odkrytí 
koryta Rokytky před palácem Svět a vybudování zapuštěného parku. Je potřeba, aby došlo k propojení 
a park nezůstal jen osamocenou dírou uprostřed rušné křižovatky. Ideální by bylo, aby se zapuštěnou 
stezkou dala podejít i silnice oddělující libeňský park s kaštanovou alejí. 

Problémem je také v oblasti louky pod železničním tělesem dopad provozu ze silnice Povltavská – 
Čuprova, který se s otevřením Blanky znásobil. Bylo by potřeba rekreační zónu kolem Rokytky odstínit 
od hluku (kromě aut má dopad i železnice), prachu a smogu pásem zeleně, příp. nějakou přírodní 
bariérou (osázený val apod.), což by zintimnilo prostředí, ale zároveň je nutné, aby se místo nestalo 
nepřehledným a  nebezpečným, protože pod pilíři silnice i v kanalizaci taktéž sídlí bezdomovci. Od 
Rokytky v těchto místech vede pěší cesta ke křižovatce U Kříže.    

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

x Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

x Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 
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Vaše poznámky: 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Území kromě těsné blízkosti dětského hřiště působí spíše zanedbaně, 
nejsou zde odpadkové koše, lavičky, v místech preferovaných bezdomovci je špína, exkrementy a 
odpadky. Ani u dětského hřiště, ani jinde v uvažovaném úseku není možnost použití WC, pítko nebo 
pumpa, chybí občerstvení, místo, které by bylo důvodem, proč se zastavit. 

Zeleň podle Rokytky se na území Prahy 8 v posledních letech pouze kácí a plošně vyřezává, nesází se 
nové stromy ani kvetoucí keře. Ubývá hnízdních a potravinových možností pro ptáky, netopýry. Na 
rozdíl od povodí Rokytky ve Vysočanech chybí stromořadí, vzrostlé dominantní stromy. Také vysoký 
kovový plot fyzicky i pocitově odděluje člověka od řeky (týká se Rokytky i dále Vltavy), ta je potom místo 
jako životadárná součást přírody vnímána jako nebezpečná špinavá stoka, před kterou je potřeba se 
chránit. 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

x Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

x Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.)       - stačí místy v kombinaci s kamenem 

x Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

x Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

? Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 
- v úseku je několik můstků, daly by se využít, koryto je poměrně hluboko a přístup je strmý – bylo 
by možné v některém úseku vytvořit malou přehrádku a kaskádu 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

x Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

x Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

x Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

x Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

x Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Přirozený přírodní koridor – důležitá je 
prostupnost a propojení, návaznost na sousední 
lokality. Nechat prostor i přírodě, vyhýbat se 
asfaltování, betonování a pravým úhlům... 
Využívat přírodní materiály . 

Nekoncepčnost – s vybudováním cyklostezky se 
nemyslelo na ostatní občany – rodiny s kočárky, 
dětmi, pejskaře, seniory. Bezdomovci, úklid, 
úbytek zeleně, chybí stromořadí a pěkná zákoutí k 
zastavení se, spočinutí. Kolem vody např. 
vysekány i vrby, hložiny, šípky. Je potřeba zlepšit 
kvalitu vody a čistit tok. Potkani, plasty, odpadky. 
Chodec je na stezce v nevýhodě, protože pořád 
musí dávat pozor, jestli se neřítí cyklista. Některá 
místa (např.  podpěry železničního tělesa, 
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zabočování přes mosty) jsou nepřehledná, není 
vidět. 

10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

x ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

x ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Okolí Rokytky vypadá viditelně přívětivěji hned za Čuprovou ulicí, na území 
Vysočan a pak dále do Hrdlořez atd., kde revitalizace koryta již proběhla. Líbí se mi nenásilný přírodní 
charakter i proměnlivost v souladu s charakterem jednotlivých úseků. 

Při nedávné návštěvě Havlíčkova Brodu se mi velmi líbila úprava stezek podél Sázavy a jejích přítoků i 
přírodní park s propojenými rybníky, který se táhne napříč centrem města. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor: 

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ velmi často ☐ pravidelně ☒ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☐ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☒ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: nemám přehled 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky: nemám přehled 

 

3 

4 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☐ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky: Nemohu posoudit, nebydlím zde 

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☐ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☐ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky: Nemohu posoudit, nebydlím zde 

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Nemohu posoudit, nebydlím zde 

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☐ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☐ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☐ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☐ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☐ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky: Nemohu posoudit, nebydlím zde 

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu Nemohu posoudit, 

nebydlím zde 

Silné stránky: Slabé stránky: 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☒ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☐ SPÍŠE NE ☒ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: ne 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
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Palmovka 2030 – možnosti revitalizace toku Rokytky 

Vážená paní, vážený pane, 

pro Městskou část Praha 8 zpracováváme studii „Palmovka 2030 – Možnosti revitalizace toku Rokytky“. 

Cílem studie je, mimo jiné, zjištění Vašeho pohledu na stav, představy a případnou proměnu řeky 

Rokytky v úseku od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr (viz mapa níže) tak, aby se stala 

vlídnějším prostředím pro pobyt a život v její blízkosti. Jakožto uživatele nebo zástupce uživatelů tohoto 

území bychom Vás rádi požádali o vyplnění následující dotazníkové ankety. Výsledky z tohoto 

dotazníkového šetření bude následně možné promítnout do plánů rozvoje území v blízkosti toku. 

Dotazníková anketa obsahuje 12 otázek, její vyplnění nezabere více než 10 minut. Rádi uvítáme jakékoliv 

Vaše připomínky či názory. Děkujeme za Váš čas, který k vyplnění věnujete. Vyplněnou anketu, prosím, 

doručte zpět do 7 dnů od zaslání, kontaktní údaje jsou uvedeny na konci. 

1. Navštěvujete okolí řeky Rokytky v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☒ velmi často ☐ pravidelně ☐ výjimečně ☐ vyhýbám se tomuto místu 

Vaše poznámky:  

 

2. Jak dlouhou dobu trávíte u řeky?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ hodně času ☒ 
chvilku se 
zdržím/posedím 

☐ 
jen projdu, 
nezdržuji se tam 

☐ minimální 

Vaše poznámky:  

 

3. Označte v mapě (číslem 3 – 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
problematické, nejhorší 
místo v zájmovém území 

 

Vaše poznámky: 

 

4. Označte v mapě (číslem 4 - 

přetažením předpřipraveného 

políčka v levém horním rohu) 
nebo slovně popište 
nejpříjemnější místo, místo 
s největším potenciálem 
v zájmovém území 

Vaše poznámky:  

 

3 
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5. Jak vnímáte Rokytku v zájmovém úseku?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte) 

☐ Krásné prostředí, místo pro setkávání s lidmi, odpočinek, sport 

☒ Jako místo s velkým potenciálem, na kterém je nyní rozhodně co zlepšovat 

☐ Jako nevzhledné místo, kterému se vyhýbám 

Vaše poznámky:  

6. Jak byste rádi využívali území?(zatrhněte odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Místo pro relaxaci, posezení, odpočinek, klid 

☒ Setkání se s přáteli, rodinou, pro menší okruh lidí (rodinné oslavy, apod.) 

☐ Místo pro sportovní vyžití 

☒ Místo pro pořádání kulturních, sportovních akcí, větších setkání 

Vaše poznámky:  

7. Co Vám brání využívat území? 

Prosím, vyjádřete svůj názor:   Nepořádek a bezdomovci, špatný přístup k vodě.  

8. Jaké změny byste ocenil/a, co by se mělo změnit, abyste více využíval/a zájmové území?(zatrhněte 

odpověď/odpovědi, se kterou/kterými souhlasíte) 

☒ Otevření přístupu k řece (schody, apod.) 

☐ Zpřírodnění koryta (nahrazení dlažby, apod.) 

☐ Více míst pro posezení, odpočívadel na břehu vodního toku a jeho bezprostředního okolí 

☒ Možnost posezení přímo u koryta vodního toku (např. na schůdcích do koryta) 

☒ Zvýšení prostupnosti toku (lávky, místa pro přechod korytem za nízkých vodních stavů, apod.) 

☐ Zajištění pravidelnější údržby zeleně (břehy a blízké okolí toku), odstraňování přestárlé zeleně 

☐ Další výsadba dřevin, květin, více zeleně 

☒ Zlepšení úklidu, čištění vodního toku a bezprostředního okolí 

☒ Doplnění mobiliáře - odpadkové koše, osvětlení, apod. 

☐ Zajištění sociálního zabezpečení na pěší a cyklotrase podél řeky (např. občerstvení, toalety) 

☐ Zlepšení stavu cest, cyklostezek kolem toku 

☐ Rozšíření oblasti pro pěší 

☐ Dovybavení odpočinkovými plochami, stojany na kola, přístřešky 

☐ Zřízení ploch pro sportovní vyžití (např. venkovní posilovna, apod.) 

☐ Instalace informačních, výukových nebo bezpečnostních tabulí podél řeky 

Vaše poznámky:  

9. Popište, prosím, silné a slabé stránky zájmového úseku z Vašeho pohledu: 

Silné stránky: Slabé stránky: 

V létě je velmi osvěžující projít se podél toku, i psi 
se mohou smočit. Je to skvělé. 

Bohužel je k vodě málo přístupu a občas není ani 
pěkný pohled na ten bordel. 
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10. Měl/a byste zájem o osobní schůzku a projednání?(zatrhněte odpověď, se kterou souhlasíte; v případě 

souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☒ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

11. Chtěl/a byste se zúčastnit veřejného projednání a představení studie?(zatrhněte odpověď, se kterou 

souhlasíte; případě souhlasu uveďte, prosím, kontaktní e-mail k oslovení) 

☐ ANO ☐ SPÍŠE ANO ☒ SPÍŠE NE ☐ NE 

Kontaktní e-mail:  

Vaše poznámky: 

12. Znáte nějaký příklad zdařilé revitalizace, začlenění řeky v zástavbě obdobného charakteru, na nějž 

byste rád/a poukázal/a jako na možnou inspiraci? 

Prosím, vyjádřete svůj názor: Park ve městě Cheb, pod hradem, kolem Ohře. 

Pokud máte jiná doporučení, návrhy, připomínky, využijte následující prostor: 

Prosím, vyjádřete svůj názor:  

 

Děkujeme Vám za čas poskytnutý k vyplnění našeho dotazníku, velmi si ceníme Vašich připomínek a 

názorů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Miroslava Benešová 
e-mail: benesova@vrv.cz 
tel.:257 110 360 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |divize 02 
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5 
 


