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Projekt Bezpečnost veřejného prostoru na Jižním Městě očima dětí vznikl ve spolupráci Odboru školství a 
kultury, Odboru územního rozvoje a Oddělení krizového řízení Úřadu městské části Praha 11.  Cílem projektu 
bylo ve spolupráci s místními základními školami najít formou workshopů uzpůsobených věku dětí odpovědi 
na tyto otázky: 

• Kde ve veřejném prostoru Jižního Města se děti nejčastěji pohybují? 

• Jakým způsobem v něm tráví volný čas? 

• Co se v těchto místech dětem líbí/nelíbí, co zde mají/nemají rády, co zde dobře funguje/nefunguje? 

• Na kterých místech se cítí nepříjemně nebo nebezpečně a z jakého důvodu? Jak by se podle dětí moh-
la tato problematická místa zlepšit?

Výstupy projektu využije Úřad městské části Praha 11 k: 

• prevenci sociálně patologického chování a kriminality,

• dalšímu rozpracování a naplňování Pasportu pobytových veřejných prostranství městské části Praha 
11 vhodných k regeneraci,

• optimalizaci nabídky volnočasových aktivit nejen pro děti různého věku v různých částech Jižního 
Města (městské části Praha 11),

• zvýšení povědomí a zájmu rodinných příslušníků o problematiku kvality a bezpečnosti veřejného 
prostoru; zvýšení množství a relevance podnětů od dospělých obyvatel Jižního Města (městské části 
Praha 11).

Realizované aktivity podporují zájem dětí o své okolí, rozvíjí schopnosti kritického myšlení a argumentace, 
otevírají problematiku veřejného prostoru a v neposlední řadě také otázku bezpečnosti z jiného úhlu pohledu 
než programy prevence kriminality. 

Do projektu se v průběhu jara 2018 zapojilo po dvou třídách na šesti jihoměstských základních školách: 
ZŠ Donovalská, ZŠ Campanus (Jírovcovo náměstí), ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mendelova, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošep-
ného náměstí; tj. v součtu 230 žáků ve věku od 10 do 15 let.
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Sběr dat proběhl formou workshopů v jednotlivých třídách pod vedením externích lektorů. Děti rozdělení do 
dvou skupin diskutovaly nad mapou okolí své školy. Lektoři zaznamenávali jednotlivé podněty do mapy (loka-
lizace) a na poznámkové archy (podrobný popis podnětu). Následně data digitalizovali pro další zpracování. 
Výsledky uvádíme souhrnně, nikoliv za jednotlivé třídy nebo školy. Výstupy zahrnují podrobné slovní hodno-
cení a komentované mapy k jednotlivých sledovaným tématům. 

Silné stránky zvolené metody: 

• Umožňuje získat v poměrně krátkém čase značné množství kvalitativních dat (v tomto případě vzorek 
230 respondentů). 

• Data jsou v maximální možné míře lokalizovaná. 

• Přítomnost externích lektorů (a nikoliv pedagogů školy) spolu s vědomím anonymizace dat přispívají k 
větší otevřenosti dětí. 

Limity zvolené metody: 

• Nejedná se o výzkum skutečného chování dětí ve veřejném prostoru (antropologické zúčastněné 
pozorování), ale o verbální popis tohoto chování dětmi ve specifické situaci (tematický workshop ve 
škole). Některé způsoby chování ve veřejném prostoru mohou být účastníky zvýrazněny, jiné naopak 
podceněny nebo vynechány, vědomě i nevědomě. 

• Ve vztahu k bezpečnostní problematice se zabýváme percepcí nežádoucího chování a projevů krimi-
nality ve veřejném prostoru (pocitem bezpečí), nikoliv reálnou statisticky měřitelnou kriminalitou. 
Navíc děti cíleně vybízíme, aby tyto jevy pojmenovávaly a lokalizovaly. Množství podnětů získané tím-
to způsobem je značné. Je však s nimi třeba zacházet obezřetně a získané informace prověřovat (totéž 
by platilo i pro podobných způsobem získaná data od dospělých obyvatel městské části).
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V této kapitole přibližujeme, jak a kudy se děti po Jižním Městě nejčastěji pohybují, kde a jak obvykle tráví 
volný čas, jaké veřejné prostory vnímají jako hodnotné a ve kterých spatřují nevyužitý potenciál, případně co 
by navrhovaly změnit/zlepšit. Na základě toho se snažíme pochopit, jaký mají děti vztah k veřejnému prosto-
ru ve svém okolí a jaké faktory tento vztah nejvíce formují. Kapitola shrnuje základní informace potřebné ke 
kontextuálnímu pochopení hlavního tématu této studie, pocitu bezpečí ve veřejném prostoru. 

3.1 Jak a kudy se děti na Jižním Městě pohybují? 

Přibližně 84 % dotazovaných žáků bydlí na Jižním Městě, výrazná většina z nich do deseti minut chůze od ško-
ly. Tito žáci skutečně chodí do školy pěšky. V tomto směru není podstatný rozdíl mezi školami na Jižním Městě 
I a Jižním Městě II. Až na výjimky chodí děti do školy a ze školy nejkratší nebo nejpohodlnější cestou. Děti 
dokážou tuto cestu věcně popsat a pojmenovat případná ohrožení, která na ní pociťují. Dělá jim ovšem potíž 
říci, co je na jejich trase do školy hezkého nebo zajímavého. Prostor mezi budovami představuje pro děti pro-
stor především tranzitní, o jehož kvalitě zjevně nikdy moc nepřemýšlely. 

Důsledkem výše řečeného také je, že se řada dětí i na relativně krátkou vzdálenost jedné zastávky pohybuje 
autobusy, protože je podle nich “zbytečné” anebo “nudné” mířit k některému frekventovanému cíli, jako 
stanice metra či OC Chodov, pěšky. Autobus je také nejčastějším způsobem dopravy dětí na kroužky v širším 
okolí bydliště nebo dále, za hranice Jižního Města (městské části Praha 11). Mezi Jižním Městem I a Jižním 
Městem II cestují děti obvykle metrem. 

Při trávení volného času na Jižním Městě děti nejčastěji zajdou do OC Chodov nebo zamíří na některé z blíz-
kých dětských či sportovních hřišť, kde si povídají a hrají si. 

Pokud “z nudy” bloumají po sídlišti, obvykle využívají plochy relativně dobře udržované zeleně - Centrální 
park či pás zeleně pod vedením vysokého napětí na rozhraní Jižního Města a městské části Praha - Újezd (ne-
boli Újezd u Průhomic) a v případě dětí z Jižního Města I, pás zeleně kolem ulice U Kunratického lesa na Jižním 
Městě II, nebo pečlivě upravovaná zeleň v kancelářském komplexu The Park Chodov. 

3.2 Kde a jak tráví dětí neorganizovaný volný čas? 

Na území městské části Praha 11 je jedno místo, které jako magnet přitahuje děti z celého Jižního Města. Tím-
to místem je OC Chodov, což také svědčí o nízké atraktivitě nabízených aktivit ve veřejném prostoru pro děti a 
mládež. Slovy jednoho žáka II. stupně: “Dá se tam dělat úplně všechno. Trávíme tam nejvíc času”. Konkrétně 
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děti navštěvují obchody podle svého zájmu (od módy po elektroniku), případně vysedávají v provozovnách 
některého z fastfoodových nebo kavárenských řetězců a pozorují okolní cvrkot, který ve veřejných prostran-
stvích Jižního Města s výjimkou stanic metra obvykle chybí. 

Děti mají velmi dobrý přehled o nabídce sportovních aktivit ve svém okolí, a skutečně téměř všechny děti 
alespoň příležitostně zavítají na některé ze sportovních hřišť. Z pohledu dětí slouží tato hřiště především jako 
místa setkávání s kamarády. Četnost využívání dětských hřišť jako míst setkávání teenagerů také vypovídá o 
neuspokojivé nabídce vhodnějších míst k setkávání této věkové skupiny. 

K delším procházkám, jízdě na kole a dalším rekreačním sportovním aktivitám slouží dětem lesoparky v blíz-
kém okolí, Krčský les, Milíčovský les a Hostivařský lesopark. Lesoparky vnímají děti jako hodnotná, příjemná 
místa. O konkrétních nedostatcích se zmíníme v následující kapitole. 

Děti mají dobrý přehled o nabídce zboží a služeb v okolí školy a bydliště. Jejich využívání se nicméně omezuje 
na nákup svačin, nápojů a sladkostí v supermarketech a večerkách, nebo rychlého občerstvení. Do restaurací 
a kaváren zavítají jen příležitostně, s rodinou. 

3.3 Jak zlepšit veřejný prostor? 

V této podkapitole uvádíme návrhy dětí na doplnění nových aktivit a prvků do veřejného prostoru Jižního 
Města, vytvoření nových nebo významnější úpravy stávajících veřejných prostranstvích (tedy ne pouze na 
opravy/odstranění stávajícího havarijního stavu). Podněty jsou schematicky zaneseny do mapy na stranách 
18 - 19.

Nejpočetnější skupina návrhů se vztahovala k využívání hřišť a sportovním aktivitám. Velmi frekventovaná 
subkategorie zahrnuje vytvoření zázemí pro městské sporty (skating, parkour, koloběžky), kterou proto uvá-
díme samostatně pod symbolem chlapce na skateboardu. Druhou velmi početnou skupinu podnětů můžeme 
souhrnně nazvat revitalizace veřejných prostranství. Zahrnuje zásahy různého měřítka od návrhů na doplnění 
určitého mobiliáře až po vytvoření nových parků. Třetí skupina podnětů souvisí s pohybem veřejným prosto-
rem a prostupností území. Zahrnuje především návrhy na zlepšení stávajících nebo vytvoření nových pěších 
a cyklistických spojení. Čtvrtá skupina sestává z návrhů na zprovoznění různých nových služeb pro veřejnost. 
Poslední kategorií, kterou uvádíme, představuje zámezí pro pejskaře. 

3.3.1 Hřiště a sportovní aktivity

Děti navrhly vytvoření nebo rozšíření těchto herních a sportovních aktivit: 

1 zvětšit tobogány v plaveckém bazénu 

2 v Parku u Chodovské tvrze zvětšit hřiště; doplnit lanovou dráhu nebo jiné „sportovnější” prvky;  
  doplnit prolézačky a klouzačky 

3 na hřišti v ul. Tererova nahradit pískoviště trampolínami

4 na Milíčově zavést jezdecké kroužky pro děti 

5 zvětšit hřiště při ul. Modletická - je příliš malé na „fotbal” 

6 postavit jumphalu v areálu ZŠ Ke Kateřinkám 

7 zřídit nohejbalové hřiště na západním okraji Centrálního parku 

8 znovu začít v zimě zasněžovat kopce v Centrálním parku

9 z volné betonové plochy vedle dětského hřiště Křejpského vytvořit hřiště pro děti školního věku 

10 rozšířit hřiště Křejpského (současná kapacita nedostačuje); instalovat houpací sítě 

11 náměstí Kosmonautů - zřídit zde dětské hřiště (vznikla by tak přirozená sociální kontrola místa),  
  mohl by tu být malý amfiteátr a venkovní posilovna; určitě údržba zeleně, oprava laviček,  

  zlepšit osvětlení 

12 vyčistit Milíčovský rybník, zlepšit přístup do vody - aby se zde dalo v létě koupat 

13 ve volném prostoru pod ul. K Milíčovu zřídit velké hřiště s aktivitami pro děti různého věku a  
  cvičební prvky vhodné i pro dospělé 

14 zřídit nekrytý bazén (venkovní koupaliště) poblíž konečné zastávky autobusů Jižní Město - na  
  tomto místě ale autoři návrhu netrvají 

15 u ZŠ Kupeckého („Modré školy“) zřídit provazové hřiště, které přispěje i ke zvýšení bezpečnosti  
  prostoru 

16 do areálu ZŠ Mendelova umístit také hřiště pro děti 

17 parková úprava prostranství mezi ul. Hlavatého a domovem pro seniory (stromy, lavičky, pří 
  padně fontánka), která zahrnuje i dětské hřiště

18 doplnit do areálu ZŠ Jírovcovo náměstí trampolíny, plochu pro skok vysoký, tyče na cvičení 

19 v prostoru zeleně při ul. Augustinova zřídit hřiště pro děti a cvičební prvky pro dospělé 

20 otevřít zde bobovou dráhu ve svahu pod restaurací Koliba 

21 obnovit vybavení a prvky hřiště, položit nový umělý povrch, a realizovat nové oplocení hřiště  
  mezi ulicemi Čenětická a Keblovská 

Městské sporty 

Děti navrhují vytvořit plnohodnotný skatepark v prostoru: 

• nevyužívané betonové plochy vedle dětského hřiště Zdiměřická, nejlépe krytý (něco jako 
Plechárna na Černém Mostě).

• mezi ulicemi Roztylská, Na Jelenách, Brněnská. Tento skatepark (otevřená konstrukce za-
střešená sítí jako na Štvanici) by měl zahrnovat rampy, bazén, raily, schody v prostoru, záze-
mí se šatnou, toalety, půjčovnou skateboardů a koloběžek, helem, i občerstvením.

• vedle plaveckého bazénu Jedenáctka VS v ulici Mírového hnutí. Alternativně by zde někteří 
preferovali možnost veřejného zimního bruslení - jako forma zajištění této aktivity je napad-
la zimní hala, ale netrvají na ní. 

Dále děti navrhují instalovat volné překážky a dráhy pro skateboardy, koloběžky či kola:

• na nevyužívaných betonových plochách vedle dětského hřiště Nad Šeberovem;

• v prostoru mezi ulicemi Chemická a Demlova;

• v areálu ZŠ Pošepného nám., kde již dříve byly.

V prostoru vedle Gymnázia Evolution či mezi areálem ZŠ Campanus a ul. U Kunratického lesa by 
žáci instalovali parkourové překážky.

3.3.2 Revitalizace veřejných prostranství 

Děti navrhly tyto úpravy veřejných prostranství:

22 využít neudržovanou, zarostlou plochu od ul. Mírového hnutí až ke Kulatému Chodovci. Návrh  
  vytvořit zde upravený městský park s cyklotrasou; dětem by ale nevadila ani bytová/smíšená  
  výstavba 

23 park se stromy na ploše mezi ulicemi Opatovská, Bajkonurská, Tatarkova a nepořádat zde poutě
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24, 35   Centrální park:

• zasadit víc stromů a instalovat pod ně lavičky; 

• vytvořit vodní prvek - např. jezírko či vodní trysky; 

• zlepšit osvětlení cest; 

• vymezit plochy pro hraní míčových her, alespoň značkou, aby nedocházelo ke konfliktům s 
jinými uživateli; 

• Instalovat pítka; 

• zřídit stánek se zmrzlinou/občerstvením; 

• vytvořit asfaltovou okružní dráhu pro kola, koloběžky, brusle; 

• vytvořit hřiště s opičí dráhou pro menší děti.

25 revitalizovat technický objekt v záhybu ulice Křejpského - je zanedbaný, posprejovaný, kolem je  
  nepořádek

26 parkově upravit nezastavěnou plochu západně od stanice metra Opatov 

27 parkově upravit plochu mezi ul. Bajkonurská a finančním úřadem 

28 na parkovišti v ul. Hviezdoslavova vytvořit širší dělící pásy se stromy 

29 zkultivovat náměstí Kosmonautů - květinové záhony; výsadba stromů; revitalizace fasád a  
  vstupů do okolních domů; zlepšit osvětlení vstupů

30 instalovat víc laviček podél cest v Milíčovském lese 

31 upravit náměstíčko před kinem Galaxie - odstranit zastřešení pasáže, betonové kvádry a   
  květináče; odstranit všechny keře; nahradit staré, často rozpadlé asfaltové povrchy

32 vyhradit paseku v Milíčovském lese jižně od rybníků Kančík a Homolka jako piknikovou louku 

33 parkové prostranství mezi ulicemi Mendelova a Kosmická - doplnit veřejné osvětlení (nyní zde  
  není žádné); umístit lavičky a nějaké zajímavé prolézačky 

34 odstranit betonovou zídku pod Vyhlídkou při ul. Roztylská - bourají do ní děti při bobování 

35 bez náhrady odstranit altánky v Krčském lese (přebývají v nich lidé bez domova, jsou špinavé,  
  mnohé děti se jim vyhýbají)

36 kolem sportovišť v areálu ZŠ Pošepného nám. a Scio školy vysázet stromy, aby měli sportovci  
  trochu stínu 

37 vymýtit keře podél ul. Dědinova a nahradit je stromy (zpřehlednit prostor) 

38 do nevyužitého prostoru mezi ulicemi Holušická a U Kunratického lesa dát cvičební prvky nebo  
  z něj udělat oplocený výběh pro psy 

39 prořezat křoví kolem Chodovské tvrze, zpřehlednit prostor; stromy nechat 

40 humanizovat ulici Ryšavého - aby působila jako ulice ve městě (nikoli silnice),   
  např. častější přechody, stromořadí, širší chodníky 

3.3.3 Doplnění nabídky služeb 

Děti by uvítaly ve veřejném prostoru Jižního Města tyto služby: 

• na nevyužité ploše (plochy označené čísly 23 a 26) západně od Litochlebského náměstí zasadit stro-

my, instalovat lavičky, umístit (mobilní) knihovnu;

• zprovoznit stánek s občerstvením u hlavní přístupové cesty k Milíčovskému rybníku;

• ve střední části Centrálního parku vytvořit zázemí pro letní kino nebo venkovní divadlo; 

• otevřít příjemnou kavárnu nebo cukrárnu v nákupní pasáži podél Opatovské;

• otevřít malou půjčovnu lodiček u Milíčovského rybníka; 

• zachovat a zmodernizovat kino Galaxie, promítání technologií 4DX.

Děti několikrát zmínily dva nelokalizované podněty. Zaprvé potřebu vytvořit na Jižním Městě přístřeší 
pro lidi bez domova, kterých ve veřejném prostoru vídají hodně. Zadruhé děti poukazovaly na veliké 
fronty zákazníků na pobočkách pošty, které by se podle nich buď měly rozšířit, nebo by měla vzniknout 
nová pobočka.

3.3.4 Pohyb ve veřejném prostoru a prostupnost územím

Děti navrhly tato opatření ke zvýšení komfortu chodců a cyklistů a zlepšení prostupnosti územím: 

48 zřídit výtah ve stanici metra Opatov

49 síťové hřiště v Centrálním parku - umožnit, aby sem mohly menší děti chodit samy, bez dopro 
  vodu rodičů 

50 pěšinu od konečné autobusů Jižní Město k nudistické pláži na Hostivařské přehradě nahradit  
  chodníkem

51 zlepšit cestu ulicí K Jezeru ke hlavnímu vstupu na koupaliště u přehrady - vytvořit příjemnou  
  promenádu lemovanou záhony

52 vytvořit důstojné, příjemné a bezpečné pěší propojení od stanice metra Háje ke koupališti na  
  přehradě - prořezat keře, lépe osvětlit, opravit povrchy 

53 revitalizovat cestnísíť lesoparkem a zkvalitnit její osvětlení

54 u výstupu z metra Chodov udělat obousměrné eskalátory 

55 zřídit veřejné osvětlení ulice U Záběhlického zámku v úseku od retenční nádrže ke kulatému  
  Chodovci 

56 cestu od plaveckého bazénu na kulatý Chodovec pokrýt asfaltovým povrchem a doplnit   
  veřejné osvětlení

57 odstranit chátrající schody vedoucí zezadu na nákupní terasu podél Opatovské ulice 

3.3.5 Zázemí pro pejskaře

  Děti navrhují zřídit psí hřiště:

• na Švandrlíkově náměstí;

• na louce za Milíčovskými rybníky;

• spolu se cvičištěm na volné ploše mezi ul. Bajkonurská a finančním úřadem;

• oplocené mezi ulicemi Holušická a U Kunratického lesa.

16 17



q	 Jak zlepšit veřejný prostor? (kapitola 3.3)

Legenda

podněty na revitalizaci hřišť, sportovišť 
a veřejných prostranství obecně, vč. 
doplnění nabídky služeb

podněty pro využití místa za účelem 
městkých sportů (skatepark, parkour, 
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V této kapitole podrobně uvádíme místa, která děti hodnotily negativně z hlediska pocitu bezpečí. Naprostou 
většinu podnětů v této části diskuse nad mapou lze zařadit do některého z následujících tematických okruhů, 
které tvoří hlavní podkapitoly:

• bezpečnost silničního provozu;

• stav a údržba veřejných prostranství (stav povrchů a mobiliáře, úklid, péče o zeleň);

• výskyt sociálně patologického chování.

Jednotlivým okruhům se budeme věnovat postupně. Pokud děti navrhly, jakým způsobem by bylo podle je-
jich názoru možné negativně hodnocené místo zlepšit, uvádíme zároveň tyto návrhy. 

Téma podchodů je frekventované a specifické do té míry, že jsme pro něj vyčlenili samostatnou podkapitolu.

Velké množství podnětů souviselo s problematickou bezdomovectví. Slovo bezdomovci a jeho synonyma se 
ve výpovědích dětí vyskytovaly poměrně často. Zařazení někoho do kategorie “bezdomovec” je však proble-
matické z hlediska metodologického i etického. Lidé bez domova obvykle přebývají v místech zanedbaných 
anebo odlehlých, s nízkou sociální kontrolou. Tj. v místech, kterým se děti raději vyhýbají nebo jimi spěšně 
procházejí, takže je znají velmi povrchně. Lidé bez domova se také různě pohybují prostorem města v závis-
losti na počasí a měnících se místních podmínkách, takže údaje o “bezdomovcích” zanesené v mapě nemusí 
být buď relevantní vůbec, nebo jen velmi přechodně. Nevytváříme proto samostatnou kapitolu o bezdomo-
vectví ani mapu výskytu/pohybu “bezdomovců”, přestože z našeho šetření vyplývá, že děti vnímají bezdomo-
vectví jako významný negativní faktor z hlediska kvality veřejného prostoru i pocitu bezpečí. Podněty členíme 
výlučně podle konkrétních projevů chování, které u dětí vyvolává nelibost nebo obavy (popíjení alkoholu na 
veřejnosti, znečišťování veřejných prostranství, vandalismus apod.), takže je problematika bezdomovectví 
průřezovou součástí několika následujících podkapitol. 

4.1 Bezpečnost silničního provozu 

Podněty týkající se bezpečností silničního provozu členíme do těchto kategorií: 

• nepřiměřená rychlost vozidel

• nepřehledné a komplikované křižovatky 
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• chybějící přechody pro chodce

• nebezpečné přechody pro chodce, se zvláštní kategorií nespolehlivé světelné signalizace 

• nadměrný provoz, komplikace v dopravě 

• veřejný prostor a parkování

Všechny podněty jsou schematicky zaneseny do mapy na stranách 26 - 27.

4.1.1 Nepřiměřená rychlost vozidel 

Na Jižním Městě dochází k častému překračování povolené rychlosti a nebezpečné až agresivní jízdě 
řidičů zejména v ulici Mírového hnutí. Dále děti identifikovaly nepřiměřenou rychlost vozidel v ulicích 
Dědinova, Hviezdoslavova, Ke Stáčírně, Opatovská, Ryšavého a U Kunratického lesa, kde se dokonce 
bojí, že je auta srazí na přechodu.

Děti navrhují:

1 u autobusových zastávek Na Jelenách a U Kunratického lesa zřídit tlačítko pro chodce

2 zlepšit osvětlení ul. Roztylská - zejm. v úseku od křižovatky s ul. Láskova až o kruhový objezd s  
  ulicemi U Kunratického lesa a Na Jelenách, a kontrolovat zde dodržování povolené rychlosti

4.1.2 Nepřehledné a komplikované křižovatky 

Děti identifikovaly nepřehledné křižovatky z pohledu chodce (a pravděpodobně i řidiče), které zapříči-
ňují nebezpečné přecházení, a to:

• křižovatka ulic Klíčova - Pyšelská; návrh zřídit zde semafor (3);

• křižovatka ulic Donovalská - Volkovova, kde není přechod pro chodce ani značen;

• v úseku za křižovatkou ulic Opatovská - Arkalická - Bajkonurská, kde chybí přechod pro chodce smě-
rem k západnímu vestibulu a parkovišti autobusů, a lidé tak často nebezpečně přebíhají; děti navr-
hují zřídit zde legální přechod (4);

• v ul. Michkova., kde se často přebíhá a není vidět kvůli parkujícím autům;

• ul. Janouchova je kvůli velkému množství parkujících aut nepřehledná pro chodce obtížné najíždění 
z ulice Klíčova na ulici Mírového hnutí v době dopravní špičky, což často vede k riskantním manév-
rům vystresovaných řidičů. Řešením by mohlo být instalovat semafory.

• obtížné vyjíždění z ulice K Verneráku na ulici U Kunratického lesa v době dopravní špičky. Pro snížení 
rizika dopravních nehod navrhují děti zřídit zde semafory (5).

4.1.3 Chybějící přechody pro chodce 

Děti postrádají přechody pro chodce v těchto ulicích: 

• Anny Drabíkové - před MŠ;

• Kosmická - před MŠ;

• Opatovská (od „poutí” směrem k západnímu vestibulu stanice metra Háje a v úseku od Polikliniky 
Opatovská k Bille) - děti si přejí, aby zde byl legální přechod;

• na křížení ulic Michnova - U Modré školy;

• v místě výjezdu autobusů z terminálu Háje do ul. U Modré školy;

• Mikulova (u vyústění kruhového objezdu);

• Litochlebské náměstí (podchody jsou nepříjemné, mnozí chodci přebíhají (zejm. u vyústění kruho-
vého objezdu do ul. Ke Stáčírně);

• V ulici Dunovského u soukromé školky

• Křížení ulic Jarníkova - Hroncova;

• Ryšavého, u zastávka busu Dědinova. Ulice Ryšavého obecně nabízí málo míst k přecházení a lidé 
běhají přes svodidla. 

4.1.4 Nebezpečné přechody pro chodce

V této kategorii uvádíme přechody, na nichž se děti jako chodci necítí bezpečně (symbol přechodu) a 
několik míst, kde podle názoru dětí špatně nebo nespolehlivě funguje světelná signalizace (symbol svě-
telné signalizace). 

Prvním význačným důvodem, proč se děti necítí na přechodech, je nepřehlednost dopravní situace 
způsobená špatnou viditelností přechodu v důsledku jeho nevhodné polohy či nějaké překážky, ať již 
přerostlé zeleně či jedoucího auta při provozu ve více pruzích nebo zastavujících vozidel autobusové 
dopravy. Takovéto důvody se týkají přechodů:

• na křižovatce ulic Türkova, Mírového hnutí a Pod Chodovem - přechod pod mostem není dobře vi-
dět a řidiči nebezpečně rychle najíždějí;

• přes ulici Türkova u křižovatky s ulicí Květnového vítězství, kde je přecházení přes 2x2 pruhy - řidič v 
jednom pruhu někdy zastaví a v druhém, pokračuje v jízdě;

• ulice Hviezdoslavova u zastávky Poliklinika Háje, kde chodci přes autobus nevidí auta a řidiči chodce;

• u vyústění ulice U Modré školy do ul. Hviezdoslavovy, kde se v dopravní špičce obtížně přechází, a 
autobusy zastavující na zastávce Modrá škola snižují přehlednost;

• na křižovatce ulic K Václavce a Hornomlýnská v důsledku přerostlého křoví;

• přes ul. U Kunratického lesa u vyústění chodníku k dětskému hřišti Klírova;

• na křížení ulic Vojtíškova - Láskova; 

• v Dědinově ulici v důsledku přerostlého křoví. 

Problém vzniká i při:

• nedostatečném osvětlení přechodů, například přes ulici Hviezdoslavova u zastávky Bachova;

• nedostatečné viditelnosti kresby přechodu - např. přes ulici Hviezdoslavova do ulice Starobylá, kde 
pak při větším provozu skoro nejde přejít, a tento přechod je potřeba zvýraznit (6).

Nedostatek přechodů či nevhodnost jejich umístění, případně i špatné seřízení světelné křižovatky vede 
též k nebezpečnému přebíhání chodců, a to zejména v místech zastávek MHD. Nejvýrazněji se to pro-
jevuje v ulici Ryšavého u zastávky Dědinova a ze sídliště na zastávku Brodského na protější straně ulice 
Mírového hnutí, kdy někteří chodci nerespektují světelný přechod, když dobíhají na autobus.

Nakonec děti přišly s dalšími konkrétními návrhy na řešení některých míst:

7 přechod přes ul. U Kunratického lesa u OC Chodov není světlený. Řidiči tu jezdí dost rychle,  
  mnozí nepouštějí chodce; děti navrhují zřídit zde semafor/tlačítko pro chodce 

8 doplnit ostrůvek pro chodce na přechod v ul. Prašná u vyústění do ulice Hviezdoslavova
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9 zřídit přechod na křížení ulic Dunovická - U Kunratického lesa

10 zlepšit osvětlení přechodu přes ul. U Kunratického lesa od hlídaného parkoviště Dunovická

11 křižovatka Hviezdoslavova - Výstavní je velmi frekventovaná - měly by zde být semafory

12 semafory u autobusové zastávky Metodějova mají příliš dlouhé intervaly, zdržují chodce a měly  
  by být seřízeny

13 křižovatka ulic Opatovská - Arkalická - Bajkonurská - kvůli nespolehlivé světelné signalizací  
  někdy není možné bezpečně přejít ulici. Semafory je potřeba seřídit

14 zřídit semafory na křižovatce ulic Mírového hnutí – Klíčova

4.1.5 Nadměrný provoz, komplikace v dopravě  

V dopravní špičce se tvoří na křižovatce ulic Mírového hnutí - K Horkám a Ke Stáčírně kolony a ty gene-
rují nepřiměřený hluk, exhalace a způsobují obtížnější přecházení. Rušivý hluk, exhalace, kolony či časté 
nehody neušly pozornost dětí ani na dálnici D1, která Jižním Městem prochází.

Značné množství aut, která krátce před začátkem vyučování přivážejí děti do školy, komplikují provoz 
především před ZŠ Campanus, ZŠ Donovalská a ZŠ Mikulova (15). Děti navrhují, že možnost přímého 
zastavení u školy by měla být regulována, protože mohou dojít kousek pěšky.

U ZŠ Kupeckého („Modré školy“) pak komplikují provoz a zpomalují dopravu autobusy na blízkém kru-
hovém objezdu.

4.1.6 Veřejný prostor a parkování 

Parkující automobily komplikují pěší pohyb veřejným prostorem i dopravu obecně:

• v ulici U Chodovského hřbitova, kde parkují auta na chodníku a dva chodci proti sobě volně nepro-
jdou, požadavek zamezit parkování na chodníku (16);

• v ulici Machkova, kde brání průjezdu složek IZS; 

• v ulici Bohúňova, kde kvůli parkujícím autům chodci nevidí dobře na cestu a způsobují tak nebez-
pečné přebíhání vozovky. 

Děti též identifikovaly nedostatečnou kapacitu parkoviště Nad Opatovem a parkoviště Opatov u ulice 
Chilská. Možná právě v reakci na tuto skutečnost navrhují:

17 obnovit systém P+R u metra Opatov (na hlídaném parkovišti)

  “Někdo to koupil a zavřelo se to a tak lidi parkují všude jinde, i kolem naší školy.”

18 část stávajících ploch zeleně v ulicích Augustinova a Dědinova využít k parkování

19 postavit parkovací dům na volném pozemku vedle Polikliniky Roztyly 

Ale s ohledem na zkvalitnění pěšího pohybu veřejným prostorem navrhují:

20 zmenšit placené parkoviště Blažimská a rozšířit ulici

21 rozšířit chodník v ul. Bachova a zakázat, aby na něm parkovala auta 
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q	 Bezpečnost silničního provozu (kapitola 4.1)

Legenda

navrhovaná řešení k zajištění bezpečnosti 
silničního provozu a pohybu chodce

nepřiměřená rychlost vozidel

nepřehledné a komplikované křižovatky
 
chybějící přechody pro chodce

nebezpečné přechody pro chodce

nespolehlivá světelná signalizace 

nadměrný provoz, komplikace v dopravě
 
veřejný prostor a parkování
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4.2 Stav a údržba veřejných prostranství 

Podněty v této podkapitole zobrazené na mapě na stranách 32 - 33 členíme souhrnně do těchto tematických 
kategorií:

• péče o zeleň;

• stav a údržba cest;

• zanedbaná veřejná prostranství;

• chátrající objekty a areály.

4.2.1 Zanedban údržba zeleně

Místa s neudržovanou a přerostlou zelení (zejm. v keřovém patře) bývají poházená množstvím odpadků, 
a dětem je nepříjemné jimi chodit. Místa bývají nepřehledná, nevhodná pro hru a často se v některých z 
nich zdržují i lidé bez domova. Děti by rády, kdyby se místa uklidila, zeleň se lépe udržovala, a případně 
zmizelo keřové patro, a zachovalo se patro bylinné a stromové.

  Děti zmínily následující problematická místa s neudržovanou zelení:

• pás křoví v ulici U Záběhlického zámku u „Kulatého Chodovce“

• celé území mezi (Kulatým) Chodovcem a plaveckým bazénem

• mohutné, přerostlé křoví kolem Chodovské tvrze

• val mezi D1 a sídlištěm Kateřinky

• Milíčovský vrch

• zarostlé, špatně přístupné břehy Milíčovského rybníka

• špatně udržovaná, vysoká tráva na fotbalovém hřišti na Hájích (špatně se hraje fotbal)

• zarostlé, nepřehledné místo mezi parkovištěm v ulicích Podjavorinské a U Modré školy

• neudržovaný, zarostlý prostor kolem kůlny v areálu ZŠ Campanus

  Děti navrhly:

  1 vysadit v Centrálním parku více stromů a instalovat pod ně lavičky

  2 vysadit stromy do volného prostoru naproti pěší zóně Háje  

4.2.2 Špatný stav a údržba cest 

Nezanedbatelné množství podnětů se týkalo nevyhovujícího, často havarijního stavu cest, případně 
podchodů a průchodů. 

  Špatný stav povrchu se vyskytuje:

• na cestě od ZŠ Mikulova ke stanici metra Opatov, kde jsou rozbité dlaždice, nerovný povrch, 
za deště neodtéká voda; lampy stojí uprostřed chodníku, dva chodci se nevyhnou, do chod-
níku přerůstá křoví

• cestou od sportovišť v areálu ZŠ Mikulova kolem provazového hřiště v Centrálním parku do 
ul. Křejpského a šikmo přes Centrální park spojující parkoviště Mikulova a parkoviště Kon-
stantinova

• v cípu před křižovatkou Opatovská - Výstavní, kde je i nepořádek

• cestou od parkoviště Výstavní k fotbalovému hřišti Háje

• za domy v ulici Modletická 

  Citované průchody a podchody se špatným stavem povrchu jsou:

• průchody skrze panelové domy v ulicích Dědinova, Jarníkova a Láskova, kde se povalují i 
lahve od alkoholu

• neudržovaný podchodu pod ul. Ke Stáčírně u Litochlebského náměstí a nedostatečně udržo-
vaný podchod u zastávky Benkova 

  Problematické jsou i konstrukce ramp a schodišť, jako:

• zrezivělá konstrukce rampy přes ulici Ryšavého (k MediCentru)

• rozpadající se ocelové schody na nákupní terasu při ulici Opatovská 

  Dětem občas nebyly příjemné ani cesty s nezpevněnými povrchy, a to zejména za špatného  
  počasí. Mezi citovanými byly:

• stezka spojující ulici Mikulova a Křejpského, kde by děti rády viděly spíše zpevněný povrch;

• bahnitá, zarostlá a neudržovaná cesta mezi (Kulatým) Chodovcem a plaveckým bazénem;

• cesta okrajem Krčského lesa.

4.2.3 Zanedbaná, nevyužívaná a chátrající veřejná prostranství 

 Na úvod tohoto oddílu musíme zmínit řadu podnětů, které se týkaly vzhledu a údržby stanic 
metra Háje a Opatov a jejich nejbližšího okolí; tj. zejména obou vestibulů, pěší nákupní zóny při 
východním vestibulu a “náměstíčka” před multikinem Galaxie v případě stanice Háje, autobu-
sových nástupišť a předpolí směrem do Centrálního parku u stanice Opatov. Děti vnímají tyto 
prostory jako nepěkné, zchátralé, kde se necítí příjemně (a obzvláště po setmění) ani bezpečně. 
Řada konkrétních podnětů se objeví v následující podkapitole o sociálně patologickém chování 
ve veřejném prostoru a o stavu objektů ve veřejném prostoru. 

Početná skupina podnětů této kategorie se týká stavu a údržby dětských hřišť a sportovišť:

  1 sportovní areál u ZŠ Mikulova - rozbitý povrch, branky, za sítěmi zarostlé, hodně   
   odpadků, dokonce injekční stříkačky, chybí odpadkové koše. Návrh: spravovat areál by  
   měla škola.

  2 chromované prvky na dětském hřišti v Centrálním parku u ZŠ Mikulova „hází prasátka”  
   do oken okolních domů

  3 zchátralé dětské hřiště Nad Opatovem, špína, odpadky

  4 špatně udržovaný, zarostlý okraj dětského hřiště Ledvinova

  5 hřiště Hviezdoslavova je ošklivé, se zničeným vybavením 

  6 rozbité dětské hřiště Anežky Malé

  7 staré, zchátralé dětské hřiště Zdiměřická

  8 rozbitý kolotoč, neopravená klouzačka a prolézačky na dětském hřišti v areálu   
   ZŠ Mendelova

  9 nevyužívaný prostor někdejšího hřiště u ZŠ Kupeckého (Modré školy), rozbitý betonový  
   povrch (podle dětí plýtvání místem)
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  10 zánik dětského hřiště mezi ulicemi Hlavatého - Štichova

  11 neudržovaný okraj a nedostatečný úklid hřiště mezi ulicemi Keblovská a Čenětická

  12 u vstupu na koupaliště u Hostivařské přehrady je spoustu odpadků

  13 v Milíčovském rybníku je spoustu odpadků, potřebuje vyčistit

  Několik podnětů se týkalo i zanedbaných prostor ploch k parkování a jejich blízkého okolí:

  14 na parkovišti Zdiměřická je spoustu vraků, měli by je odtáhnout

  15 parkoviště autobusů u západního vestibulu metra Háje je zanedbané, špinavé

  16 vraky na parkovišti u Tesca Brandlova zbytečně zabírají místo

  17 zanedbaný předprostor pošty (ul. Podjavorinské, Hviezdoslavova), ošklivé parkoviště -  
   je nepříjemné tam čekat

  18 vraky na parkovišti u Billy v ulici Křejpského

  19 parkoviště Starochodovská představuje pro děti prázdný, nevyužitý asfaltový prostor

  Nemálo podnětů se týkalo též samostatně vybavení veřejného prostoru:

  20 rozpadající se květináče, zarostlý a posprejovaný povrch prostranství před domem  
   Jašíkova 2-12 směrem k ulici Opatovská

  21 sešlé, poničené lavičky mezi hlavním vstupem do ZŠ Donovalská a protějším   
   panelovým domem a dál v ulici Donovalská potřebují opravit

  22 špatně udržované, poničené lavičky a zpustlé květináče na pěší nákupní zóně Háje

  23 rozpadlé lavičky u Lidlu v ulici Vojtíškova

  24 rozbitá fontánka na Jírovcově nám. 

  Ostatní podněty se týkají míst, kolem kterých děti často chodí, ale pokud nemusí,   
  nezdržují se v nich:

  25 ošklivý, špinavý předprostor Chodovského hřbitova

  26 opuštěný, zanedbaný prostor po levé straně ulice Chilská směrem od stanice metra  
   Opatov k Litochlebskému náměstí; pohybují se tam „divný lidi”

  27 rozlehlé zanedbané území od ulice Mírového hnutí až k Chodovci, zarostlé,   
   nepřehledné, špatné cesty

  28 zanedbané, špinavé „náměstíčko” u objektu občanské vybavenosti při ulici Donovalská,  
   nehezké, rezavé mříže a zastřešení, tmavý, špinavý průchod, někdy jsou tam   
   bezdomovci

  29 chodník kolem DDM Šalounova - málo frekventované místo, v křoví se válejí odpadky,  
   je nepříjemné tudy chodit

  30 neudržovaná, nevyužitá plocha mezi ulicemi Opatovská, Bajkonurská a Tatarkova, za  
   sucha prašná, po dešti blátivá; pozitivum - vzrostlá třešeň

  31 zanedbané, sešlé náměstíčko před multikinem Galaxie

  32 předprostor multikina Galaxie a asfaltový plac vedle jsou zanedbané, postrádají náplň

  33 neudržované náměstí Kosmonautů - nepořádek, odpadky, zanedbaná zeleň, často se  

   tam zdržují opilci a pobudové 

  34 území kolem exitu 2 na D1 - zanedbané, odlehlé místo, hluk a zápach - nepříjemné

  35 nevyužitý, zanedbaný „trojúhelník” mezi parkovištěm autobusů a ulicemi   
   U Modré školy a Opatovská

  36 nepříjemný průchod mezi paneláky v ul. Kropáčkova, kolem zpustlého dětského hřiště,  
   nepřehledné, špatná sociální kontrola

  37 zanedbané, nepřehledné prostory pod rampou vedoucí z pěší zóny Háje do ulice   
   Horčičkova

  38 nákupní pasáž (podloubí) mezi poliklinikou a OC Chodov - zpustlé, tmavé místo,   
   často nepořádek kolem laviček

  39 celkově špatně udržovaný veřejný prostor kolem ZŠ Pošepného nám. 

  40,41 špinavé, zanedbané, nevyužité prostory po obou stranách ul. Ryšavého od stanice  
   metra k Horním Roztylům - v křoví přespávají lidé, je tam nepořádek

  42 před „Květňákem“ v obchodní pasáži Háje neudržovaný plácek a rozšlapané jídlo

4.2.4 Chátrající a zanedbané objekty a areály 

 Též na úvod tohoto oddílu je třeba zmínit řadu podnětů, které se týkaly zanedbaných vestibulů 
stanic metra Opatov (č. 1), Háje (č. 2) a Roztyly (č. 3) - sešlých konstrukcí, chátrajících laviček, 
výskytu opilců a pobudů. Silně zazníval názor, že tyto důležité veřejné prostory potřebují zásad-
ním způsobem revitalizovat. 

  4 zchátralá terasa nad pobočkou Městské knihovny Opatov; některé lávky jsou uzavřené 

  5 zanedbaný objekt občanské vybavenosti při ulici Donovalská - potulují se tam   
   „divný lidi“, je nepříjemné kolem chodit 

  6 ZŠ Mikulova - zatéká střechou, stará zchátralá tělocvična a jídelna

  7 zchátralá Poliklinika Litochleby, stržený přístupový můstek - objekt potřebuje   
   rekonstrukci 

  8 zchátralé, nefunkční přístřešky vedle dětského hřiště Horčičkova, scházejí se tam   
   „divný lidi” 

  9 nepěkný, zatím nerevitalizovaný panelový dům Konstantinova 28-36 

  10 dlouho nevyužívaný, zpustlý zelinářský stánek na konci pěší nákupní zóny Háje   
   (u výstupu do Horčičkovy ulice); žijí tam divoce kočky, lidé je tu navíc krmí a dělají jim  
   příbytky

  11 ošklivý, posprejovaný objekt na konečné autobusů Jižní Město 

  12 nepěkný, zanedbaný, málo frekventovaný prostor naproti archivům - děti tudy nerady  
   chodí 

  13 pusté, chátrající objekty mezi ulicemi Bartůňkova a Saudkova, nesečená tráva, černé  
   skládky

  14 chátrající, špinavé a zapáchající terasy v objektu občanské vybavenosti nad Tescem  
   Brandlova 

  15 ošklivá, rozbitá ubytovna v ul. Nad Opatovem 
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q	 Stav a údržba veřejných prostranství (kapitola 4.2)
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4.3 Výskyt sociálně patologického chování 

Podněty v této podkapitole zobrazené na mapě na stranách 40 - 41 členíme do kategorií podle hlavního pro-
blému či hrozby, kterou si děti s uvedeným místem spojují. Pokud je například nejvíce akcentovaným problé-
mem daného místa konzumace alkoholu na veřejnosti, a druhotnými problémy poničený městský mobiliář a 
odpadky ve veřejném prostoru, bude podnět zařazen do mapy příslušející k oddílu 4.3.1. Výjimečně, pokud 
děti uváděly dva stejně významné problémy, může být totéž místo zaznamenáno ve dvou mapách. 

4.3.1 Konzumace alkoholu na veřejnosti

V tomto oddílu uvádíme výčet míst, kde děti opakovaně pozorovaly konzumaci alkoholu venku, 
na veřejnosti, a s ní často spojený hluk, odhozené lahve a občasné výtržnosti:

• na nákupní pěší zóně Háje - zejm. v pasáži mezi východním výstupem ze stanice metra Háje 
a multikinem Galaxie a na terase před Albertem 

• křížení ulic Kryštofova - Starobylá 

• před objektem občanské vybavenosti v ul. Matúškova, včetně náměstíčka 

• před sportbarem v ulici Metodějova 

• u objektu občanské vybavenosti a trafostanice u vstupu do Centrálního parku v ulici Křejp-
ského

• ve sportovním areálu u ZŠ Mikulova

• před Albertem v ulici Leopoldova

• ve zpustlém území po levé straně ulice Chilská směrem od stanice metra Opatov k Li-
tochlebskému náměstí

• před hospodou U Kajmana (ul. Ke škole) 

• u sportovního hřiště Zlešická 

• na Jírovcově nám. (před OC Slunečnice) - děti hodnotí velmi negativně, že hospoda se na-
chází přímo naproti škole 

• před barem v ul. Jana Růžičky

• na lavičkách u chodníku podél dětského hřiště Klírova

• na “náměstíčku” před Poliklinikou Šustova 

• v nákupní pasáži od Polikliniky Šuštova k OC Chodov 

• na lavičkách kolem OC Chodov a stanice metra 

• v altánech v Krčském lese 

• v průchodu panelovým domem v ulici Augustinova

• v zanedbaném prostoru mezi parkovištěm Albert, Krejnická a ulicí Augustinova 

4.3.2 Užívání drog 

V tomto oddílu uvádíme výčet míst, kde děti opakovaně zaznamenaly užívání a distribuci drog, 
nebo stopy jejich užívání (obvykle použité stříkačky):

• oba vestibuly stanice metra Háje, okolí multikina Galaxie 

• kolem parkoviště Mikulova

• ulice Křejpského, u technického objektu nedaleko vstupu do Centrálního parku

• kolem ubytovny Nad Opatovem („Sandra“)

• kolem panelového domu Jašíkova 2-12 

• v zadní, prázdné části terasy a vzadu za nákupní terasou Opatovská 

• v jižním okraji areálu ZŠ Ke Kateřinkám 

• v zanedbaném území kolem exitu 2 na D1 

• kolem stanice metra Opatov 

• na Švandrlíkově nám. (blízko busty) 

• kolem Vyhlídky nad ulicí Roztylská 

• u dětského hřiště Nechvílova 

• kolem objektu občanské vybavenosti Krejnická 

• v zanedbaném, křovím zarostlém prostoru mezi ulicemi Ryšavého a Hrdličkova 

4.3.3 Výtržnictví, vandalismus, znečišťování veřejných prostranství  

V tomto oddílu uvádíme dvě skupiny podnětů. První skupina se vztahuje ke znečišťování veřejných 
prostranství (nejčastěji odhazování odpadků a neuklízení výkalů). Tyto podněty jsou v mapě označeny 
hvězdičkou. Druhá skupina podnětů se zaměřuje na výtržnictví (rušení nočního klidu, hlučné a agresivní 
chování) ve veřejném prostoru a různé formy poškozování budov, zařízení, městského mobiliáře anebo 
automobilů. Tyto podněty označujeme červeným číslem v bílém kolečku. 

Znečišťování veřejných prostranství 

Děti identifikovaly tato místa, kde opakovaně dochází ke znečišťování veřejných prostranství: 

• nepořádek kolem popelnic v ulici Donovalská nad ZŠ a v ulici Majerského; lezou do nich 
vyběrači

• nepořádek kolem objektu občanské vybavenosti v ulici Matúškova 

• znečištěný veřejný prostor, odpadky a pobudové u západního vestibulu metra Háje 

• zepořádek u vjezdu do garáží za knihovnou na ulici Opatovská 

• na rozpadajících se schodech zezadu na nákupní terasu Opatovská se válejí odpadky a po-
budové 

• na nároží ulic Bohúňova a Tererova postávají často teenageři, pokuřují tam a dělají tam ne-
pořádek

• nepořádek kolem Penny Bohúňova a lávky přes ulici Opatovská 

• nepořádek na zarůstající cestě podél ulice Výstavní směrem na Petrovice 

• odpadky, rozbité lavičky a altánky obývané bezdomovci v Krčském lese 

• častěji vyvážet koš na rohu ulic Opatovská a Novomeského, je často přeplněný, kolem se 
válí odpadky

• kolem stanice metra je to špinavé, smradlavé, povalují se tam odpadky a „divný lidi” 
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• ošklivé větrací roury u stanice metra Opatov (na okraji Centrálního parku) 

• nepořádek, odpadky povalující se před vstupem do ZŠ Mikulova

• kolem ohrad na kontejnery v ul. Křejpského se povalují odpadky

• ulice Donovalská, Vycpálkova - neuklizené psí výkaly na chodníku 

• u hráze Hostivařské přehrady je bahno, plavou tam mrtvé ryby - smrdí to tam 

• nelegální skládkování při okrajích Hostivařského lesoparku 

• nepořádek a stopy užívání drog kolem Tesca Brandlova 

• nepořádek a stopy užívání drog u objektu občanské vybavenosti podél ulice Hviezdoslavova 
blízko zastávky autobusu Mikulova 

• nepořádek a stopy užívání drog kolem posprejovaných zdí nad hlídaným parkovištěm Ma-
chkova

• opakovaně lidské výkaly v křoví blízko dětského hřiště Opatovská a zastávky autobusu Hor-
čičkova 

• zanedbaní, špinaví lidé vysedávají v zeleni na rohu ulic Augustinova a Krejnická a dělají tam 
nepořádek 

Vandalismus a výtržnictví 

Děti identifikovaly tato místa jako časté cíle vandalismu a výtržnictví: 

1 ubytovny u stanice metra Opatov - pohybují se tam opilí, často agresivní lidé, házejí  
  předměty z oken, pokřikují, několikrát na parkovišti před ubytovnou zapálili auta. 

2 ošklivé, posprejované zdi na náměstí Kosmonautů 

3 posprejované zdi kolem multikina Galaxie 

4 rozbitá nebo ohořelá auta v ul. Hrabákova, Krejnická, Malenická 

5 posprejované, ošklivé objekty u západního vestibulu stanice metra Háje

6 ošklivé, posprejované prodejní budky pod mostkem u zastávky autobusů Háje 

7 ošklivý, posprejovaný podchod k poliklinice Roztyly 

4.3.4 Místa, kterým je lepší se vyhnout

V tomto oddílu uvádíme místa, kde se prolíná více problémů (souvisejících se zanedbaností veřejného 
prostoru a nízkou sociální kontrolou), z nichž žádný není dominantní a proto uvedený v kategoriích výše. 
Zařazení do této kategorie je zpravidla indikátorem, že dané místo potřebuje komplexnější revitalizaci, 
na jejímž počátku by mělo stát zamyšlení nad jeho funkčním a sociálním vymezením (tj. komu a čemu 
má sloužit).

Místa celkově zanedbaná, pocitově nebezpečná, přestože relativně frekventovaná: 

1 nákupní pasáž u východního vestibulu stanice metra Háje - ošklivý, zpola rozpadlý  
  prostor, působí stísněně, omezené možnosti úniku, nedostatečně osvětlené a u hospod  
  často postávají opilí lidé (proto se jí děti večer raději vyhýbají)

2 podjezd pod vestibulem stanice metra Háje - přestože celkem frekventované místo, je  
  tmavé, nepříjemné, potulují se tam pobudové, lepší se vyhnout

3 kolem OC Chodov se potulují bezdomovci a obtěžují kolemjdoucí; nákupní pasáž   

  směrem k Poliklinice Šustova je špinavá, nedostatečně osvětlená, není příjemné tudy  
  chodit 

4 sešlé centrum občanské vybavenosti při ulici Donovalská, potulují se tam bezdomovci,  
  nepěkné a nepříjemné tudy chodit

5 západní vestibul stanice metra Háje - ošklivé, sešlé místo, nepořádek, pobudové,   
  špatné osvětlení; děti se tu necítí bezpečně a nerady tudy chodí 

6 veřejný prostor kolem metra Roztyly je neudržovaný, potulují se tam bezdomovci

7 na náměstíčku mezi multikinem Galaxie a cukrárnou vysedávají zanedbaní lidé, děti se  
  jich bojí a raději se tomuto místu vyhýbají 

8 chátrající, omšelý zadní vchod do multikina Galaxie, děti se tam bojí

9 nepříjemný průchod ulicí Kropáčkova; je tu staré, nepoužívané hřiště; neudržované  
  keře; prostor není přehledný; necítí se tu bezpečně; špatná sociální kontrola

Špatně udržovaný veřejný prostor, zejm. zanedbávaná zeleň: 

10 přerostlé křoví u Chodovské tvrze - děti se bojí, že na ně může někdo vyskočit 

11 zarostlé území od plaveckého bazénu směrem na Chodovec - nepřehledné, obzvláště v  
  noci je nepříjemné tudy chodit, obava z přepadení 

12 husté, přerostlé křoví mezi areálem MŠ Modletická a ZŠ Ke Kateřinkám - je nepříjemné  
  tudy chodit po tmě 

13 přerostlé zeleň mezi ulicemi Bohúňova a Jurkovičova - nepřehledné místo, hlavně v  
  noci 

14 nepřehledná cesta mezi areálem školy a protějšími panelovými domy, špatné osvětlení,  
  přerostlé keře, někdy tu děti potkají „divný lidi” 

15 pocitově nepříjemná cesta do Milíčovského lesa (husté a neudržované keře); děti raději  
  volí jiné cesty 

16 zkratka na zastávku Horčičkova ze školy se v šeru příliš nevyužívá; u nároží budovy jsou  
  neudržované husté keře, které snižují přehlednost místa; strach, že se zde může někdo  
  ukrývat

17 při procházení mezi trafostanicí a panelovým domem v ulici Anežky Malé se děti necítí  
  bezpečně - zarostlé, špatně osvětlené místo s nedostatečnou sociální kontrolou 

18 špatně osvětlené cesty a křoví v areálu ZŠ Campanus - po setmění se tam děti bojí  
  chodit 

19 děti se vyhýbají křoví v ulici Augustinova, chodí výhradně kolem domů 

20 vysoké, přerostlé křoví podél chodníku na cestě souběžné s ul. U Kunratického lesa -   
  nepřehledné, v noci nebezpečné 

Špatně osvětlená místa: 

21 špatně osvětlené, nepříjemné místo u kontejnerů na tříděný odpad v ulici   
  Konstantinova, lezou do nich vyběrači; opilci pokřikující před blízkým sportbarem -  
  raději se tomuto místu vyhnout

22 ulice U Záběhlického zámku v úseku od retenční nádrže ke kulatému Chodovci je neo 
  světlená a odlehlá, děti se bojí tudy chodit po setmění 

00

00
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23 nedostatečně osvětlený chodník podél valu D1 v Kateřinkách 

24 tmavý, špatně osvětlený chodník podél ulice Chilská a parkoviště Šalounova

25 Centrální park je nedostatečně osvětlený, v noci se tudy děti bojí chodit    
  (obava z přepadení) 

26 strašidelný průchod U Penny marketu Hlavatého – tmavý podchod, rozbořený   
  přístřešek, nebezpečně působící průchod mezi domy, neudržované keře 

27 děti se bojí chodit opuštěným, zanedbaným prostor po levé straně ulice Chilská   
  směrem od stanice metra Opatov k Litochlebskému náměstí; potkávají tam „divný lidi” 

28 úzká zastrčená ulička od zastávky Poliklinika Háje do sídliště - je špinavá, zanesená  
  holubím trusem 

29 zarostlé místo v Hostivařském lese, kde se válejí odpadky. Děti se tam bojí chodit. 

30 neosvětlená cesta Krčským lesem - děti se bojí, že tam na ně někdo vyskočí 

31 nepříjemná, špatně osvětlená cesta lesem (pokračování ulice K Borovíčku okrajem  
  Krčského lesa)

32 nepřehledná cesta mezi areálem MŠ Hroncova a ulicí U Krčského lesa, všude okolo  
  křoví - děti se bojí, že je tam může někdo přepadnout 

33 neosvětlený úsek cesty, když se jde od hlídaného parkoviště Dunovická přes ulici U  
  Kunratického lesa dále do sídliště - po setmění se zde děti bojí, občas tam potkávají  
  divné, zanedbané lidi 

34 nedostatečně osvětlená cesta kolem koleje Volha, večer se před kolejí často pohybují  
  opilí lidé, kterých se děti bojí 

35 ulice K Novému Hradu je příliš tmavá, po setmění nepříjemná 

36 málo osvětlená cesta k hotelu Globus - děti se na ní necítí bezpečně

37 temné uličky kolem obchodu Tesco Expres v ulici Mendlova

Místa identifikovaná též v jiných kategoriích:

17 při průchodu mezi trafostanicí a panelovým domem v ulici Anežky Malé se děti necítí  
  bezpečně, je to zarostlé, špatně osvětlené, nepřehledné místo 

18 špatně osvětlené cesty a křoví v areálu ZŠ Campanus - děti se tam necítí bezpečně po  
  setmění

Odlehlá místa se špatnou sociální kontrolou: 

38 v prostoru za ZŠ Klíček se schází „divný party” a jsou agresivní na kolemjdoucí

39 v průchodu u Albertu Brandlova se schází „divný puberťáci”; děti se tam necítí   
  bezpečně

40 na plácku u dětského hřiště Vejvanovského se schází parta hlučných lidí, děti se jich  
  bojí 

41 v noci se scházejí popíjející party za dětským hřištěm Horčičkova, dělají hluk, děti se  
  jich bojí 

42 už odpoledne popíjejí lidé před hospodou Slunečnice na Jírovcově nám. a pokřikují i na  
  děti; zejména pro dívky je nepříjemné procházet kolem

43 před Billou Hráského často postávají opilci, zejm. dívky tudy chodí nerady a pokud  
  musí, jdou co nejrychleji 

44 temné místo pod rampou na východním konci nákupní zóny Háje - děti se tudy bojí  
  chodit 

45 nebezpečná, tmavá cesta za ubytovnou Nad Opatovem (Sandra), kolem dětského hřiště 

46 obratiště autobusů při zastávce Jižní Město je nepříjemné místo, špatně přehledné; bez  
  sociální kontroly; raději se mu vyhýbají

47 v podchodu pod ul. Mírového hnutí u zastávky Benkova se pohybují drogově závislí,  
  vyšinutí lidé („podchod s psycholidma, kde dokonce v zimě byla na lucerně oběšená  
  krysa“) 

48 ošklivá, špinavá cesta podél areálu DDM; v křoví se válejí odpadky

49 úzký průchod z nám. Kosmonautů k dětskému hřišti Kosmická; děti mají strach,   
  že někdo může číhat za rohem

50 nepřehledné místo kolem parkoviště v ulici Podjavorinské; je nepříjemné tudy chodit 

51 lidé bez domova obývají altánky v Krčském lese; děti se jim raději vyhýbají 

52 lidé bez domova se zdržují v zásobovací uličce Alberta Krejnická 

53 a i jinde v blízkém okolí - děti se zde necítí bezpečně 

54 v divoce bující zeleni nad stanicí metra Roztyly, přes kterou vede zkratka na sídliště  
  Horní Roztyly, pobývají lidé bez domova; děti se jich bojí 

Další, specifické podněty:

55 cizí lidi lákají děti do svých aut před ZŠ Mikulova - upozorňoval na to školní rozhlas

56 u laviček na Jírovcově náměstí děti opakovaně potkávají dva starší muže, kteří rozdávají  
  lidem plyšáky; nevědí, kdo jsou, trochu se jich bojí 

 

38 39



27

q	 Výskyt sociálně patologického chování (kapitola 4.3)

Legenda

konzumace alkoholu na veřejnosti

užívání drog
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4.4 Podchody a kryté průchody

Tématem do té míry frekventovaným, že jsme pro něj vyčlenili samostatnou kategorii a promítli ji do mapové-
ho podkladu na stranách 44 - 45, jsou podchody a kryté průchody. 

V mapě uvádíme podchody symbolem chodce jdoucího dolů ze schodů. Jedná se o následující  pod-
chody:

• pod komunikací 5. května spojující Spořilov - Jižní IX. a metro Roztyly u ulice Ryšavého

• pod komunikací Ryšavého u autobusové zastávky Dědinova

• pod komunikací Roztylská spojující boční vstup do administrativního centra The Park a parkoviště 
Vojtíškova

• pod komunikací Mírového hnutí u autobusové zastávky Benkova

• pod komunikací Türkova u autobusové zastávky Chodovská tvrz

• pod komunikací Türkova u autobusové zastávky Litochlebské náměstí

• pod komunikací Ke Stáčírně u autobusové zastávky Litochlebské náměstí

• pod komunikací Opatovská vedoucí cestou od DDM v ulici Šalounova směrem na dětské hřiště  
Zdiměřická

• pod komunikací Brněnská (D1) spojující mezi Úřad MČ Praha - Újezd na Kateřinském náměstí a  
Šeberov

• pod komunikací Opatovská u křížení s ulicemi U Modré školy a Novomeského

V mapě dále uvádíme kryté průchody symbolem chodce pod stříškou. Jedná se o následující objekty:

• průchod a prostor pro zásobování u supermarketu Albert, Pošepného náměstí

• průchod a prostor pro zásobování u OC Slunečnice, Jírovcovo náměstí

• průchod u bývalého centra občanské vybavenosti sevřeného ve vnitrobloku ulicemi Donovalská, 
Benkova, Kahovská a Ledvinova

• průchod kolem supermarketu Tesco a OD JYSK v ulici Hviezdoslavova

• průchod podél Penny Marketu spojující ulice Steinerova a Mejstříkova

• průchody kolem areálu multikina Galaxie a OC Galaxie mezi ulicemi Anežky Malé, Arkalycká a  
Kosmická

Děti obvykle uváděly, že se v nich povalují v lepším případě odpadky, rozbité lahve od alkoholu a injekční stří-
kačky v tom horším. Poukazovaly na zápach moči a na skutečnost, že se zdi a osvětlení podchodů a průchodů 
stává cílem vandalů. Děti se při nutnosti procházet těmito místy cítí stísněně, zejména dívky, v noci i chlapci. 
Z výpovědí dětí také vyplývá, že v podchodech alespoň někteří potkali narkomany, opilce nebo zanedbané lidi 
(pravděpodobně bez domova), kterých se bojí. 

Domníváme se, že podobné problémy jednotlivých podchodů a průchodů mají podobné příčiny. První příčina 
je urbanistická. Mnohé podchody se nacházejí poměrně daleko od obytné zástavby a ve večerních/nočních 
hodinách jsou málo frekventované. Stejně tak často spojují a ústí na málo frekventovaná, v horším případě 
zanedbaná a nebo využíváním časově omezená veřejná prostranství (například administrativní centra, parko-
viště P+R aj.). To vše souvisí i s nízkou úrovní sociální kontroly a vyvolává tedy pocit nebezpečí. 

Zadruhé podchody jsou samy o sobě prostory skrytými před zraky lidí, pocitově uzavřenými, mimo horizont 
dohledu a s omezenou možností úniku v případě nebezpečí. Z titulu své základní charakteristiky tedy přitahují 
socio-patologické jevy.

Přestože jsou nejjednodušší variantou překonání rychlostních komunikací, které křižují oblast Jižního Města, z 
pohledu dětí a rozvoje veřejných prostranství by se měly všeobecně tyto podchody měnit v úrovňové přecho-
dy a to v souvislosti s transformací komunikací do formátu městských ulic.
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q	 Podchody a kryté průchody 
 (kapitola 4.4)

Legenda

podchody

kryté průchody
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V této poslední kapitole pohlížíme na data, která jsme získali od žáků jihoměstských základních škol, očima 
odborníků na městské plánování. Navrhujeme Městské části Praha 11 krátkodobá a dlouhodobá opatření (ak-
tivity, projekty), která podle našeho názoru přispějí ke zlepšení současného stavu. 

5.1 Krátkodobá opatření

Rozumíme jimi kroky, které lze realizovat v horizontu kratším než jedno volební období.

Terénní výzkum sociopatologického chování a kriminality 

Zadat terénní antropologický výzkum, který ověří podněty žáků týkající se výskytu sociopatologického chování 
a kriminality na Jižním Městě; porovnat pohled žáků (pocit bezpečí) s tímto expertním kvalitativním pohle-
dem a statistikami kriminality. 

Vytipovat prioritní veřejná prostranství k revitalizaci 

Navázat na Pasport pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci. Určit na základě porovnání dat 
ve čtvrté kapitole a podnětů ve třetí kapitole této zprávy prioritní prostranství k revitalizaci. Významný po-
zitivní dopad budou mít i drobné zásahy spočívající v kultivaci zeleně, opravě či doplnění mobiliáře, výměně 
povrchů nebo zlepšení osvětlení. Tyto úpravy lze navíc realizovat v relativně krátkém čase.

Kvalitní participace veřejnosti 

Pokračovat v zapojování místní veřejnosti do tvorby návrhu revitalizace veřejných prostranství; používat 
strukturovaný výstup z úvodní participace veřejnosti jako neopomenutelný podklad pro zpracovatele projektu 
revitalizace. 

Zapojení dětí 

Jedná-li se o prostranství v blízkosti škol nebo s potenciálem trávení volného času dětmi a mládeží, zapojit do 
tvorby návrhu žáky/studenty těchto škol; skrze strategii plánování s dětmi pro děti postupně snižovat deficit v 
nabídce volnočasových aktivit pro starší děti. 
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Prevence vandalismu a zvýšení pocitu bezpečí při využívání podchodů 

Z pohledu bezpečnějších podchodů lze samozřejmě uvažovat prioritně o rozvoji, využívání a případné revita-
lizaci veřejných prostranství, která podchody spojují. Jako krátkodobé řešení však můžeme alespoň uvažovat 
například v intencích užitého designu osvětlení - vybírat zapuštěná svítidla, která nelze snadno demontovat - 
odebrat kryt a vyjmout zdroj; nebo se spojit s místními školami a umělci a vytvořit živou pouliční galerii. Stej-
ně důležitým podnětem je nechat dostatečně udržované, osvětlené a přehledné okolí vstupů do podchodů, a 
tedy v rámci něj i řádně udržovat zeleň.

Prověření možností nahrazení podchodů povrchovým přecházením 

Zpracovat koncepční studii s cílem prověřit možnosti nového dopravně-urbanistického řešení a nahrazení 
konkrétních podchodů úrovňovými přechody přes městské ulice. 

5.2 Dlouhodobá opatření

Rozumíme jimi strategická rozhodnutí důležitá z hlediska rozvoje čtvrti v horizontu několika desetiletí.

Plán prevence kriminality a sociopatologického chování ve veřejném prostoru

Vytvořit dlouhodobý plán prevence kriminality a sociopatologického chování ve veřejném prostoru; a to ve 
spolupráci odborných pracovníků městské části, místních škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží, zá-
stupců Policie ČR a Městské policie, a externích odborníků. Základní požadavky na tvorbu plánu jsou: zamě-
ření na skutečnou prevenci (tj. předcházení), nikoliv zvyšování dohledu a represe; vytvoření akčního plánu s 
kvantitativními i kvalitativními indikátory, které umožní průběžný monitoring ne/naplňování strategie.

Koncepce rozvoje volnočasové infrastruktury s akcentem na deficitní nabídku pro starší děti

Navázat na Pasport pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci. Vytvořit střednědobou strate-
gii volnočasové infrastruktury (nejen) pro školní děti a mládež. Strategie by měla vzejít z profesionálně vede-
ného komunitního plánování, za účasti škol, organizací nabízejících na Praze 11 volnočasové aktivity pro děti 
a mládež, zástupců odborů ÚMČ Praha 11 a externích odborníků; vytvoření akčního plánu s kvantitativními i 
kvalitativními indikátory, které umožní průběžný monitoring ne/naplňování strategie.

Interaktivní databáze veřejných prostranství 

Porovnat a provázat data z výzkumu pocitu bezpečí ve veřejném prostoru Jižního Města s daty průběžně ak-
tualizovaného Pasport pobytových veřejných prostranství vhodných k regeneraci. Vytvořit na webu městské 
části živou databázi o stavu veřejných prostranství, která bude sloužit nejen k informování ÚMČ Praha 11 o 
záměrech, ale jako nástroj komunikace s obyvateli Jižního Města a sběr podnětů. 

Preference kvality při tvorbě návrhu revitalizace veřejných prostranství 

Optimalizovat zadávací podmínek pro výběr zpracovatelů různých stupňů projektové dokumentace tak, 
aby dominantním kritériem nebyla cena, ale zkušenost uchazeče a komplexnost návrhu. Inspiraci pro výběr 
zpracovatele jak v režimu architektonické soutěže, tak zakázky malého rozsahu podle ZvZ nabízí tato meto-
dika MMR: http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/32-uzemni-studie-verejneho-prostranst-
vi-03112015.pdf. 
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