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vyhodnocení názorů obyvatel malvazinek

Dočasná proměna křižovatky ulic
Peroutkova, U Šalamounky a Na Cihlářce



Projekt Pražské židle & plácky je rozšířením projektu Praž‑
ské židle & stolky, který se již několik let úspěšně rozvíjí na 
IPR Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Trade 
Centre Praha a.s. a městskými částmi. Účelem nového 
rozšíření projektu je rychle a levně testovat fungování 
a potenciál změny různých pražských veřejných prostran‑
ství a zároveň podnícení diskuze o jejich stavu i případném 
budoucím rozvoji. V případě úspěchu dočasné proměny 
lze mobiliář na místě po dohodě a evaluaci ponechat, 
a nabídnout tak okamžitou změnu užívání prostranství bez 
dlouhých let příprav dokumentace a získávání povolení pro 
stavební revitalizaci prostoru. 

Od 3. srpna do 8. září proběhla dočasná proměna plácku 
na křižovatce ulic Peroutkova, U Šalamounky a Na Cihlářce 
na Malvazinkách.

Dočasná proměna nepřehledné křižovatky před prodejnou 
Albert měla za úkol zejména prověřit novou možnost uspo‑
řádání prostoru a z ní vyplývající dopravní situaci v centru 
vilové čtvrti. Toto konkrétní místo bylo vybráno společně 
s Městskou částí Praha 5, jelikož pro ulici Peroutkova právě 
vzniká projekt stavební rekonstrukce zadaný Technickou 
správou komunikací (TSK a.s.).

Na místo byly dočasně umístěné pražské židle a stolky 
a květináče se zelení, které jsou majetkem hl. m. Prahy, 

jejichž dočasnou údržbu zajišťovala Městská část Praha 5 
prostřednictvím servisní služby pro správu a údržbu zeleně. 
Na projektu se kromě IPR Praha (koordinátor) a městské 
části (partner) podílela také Galerie hl. m. Prahy (kurátor), 
a to umístěním dočasné umělecké instalace architekta Jana 
Paclta s názvem Symbiont.

Dočasná proměna měla zejména prověřit, zdali je možné 
frekventovanou a dopravně nepřehlednou křižovatku takto 
upravit z dopravního hlediska pro auta i pěší a zdali se zvýší 
bezpečnost a přehlednost místa. Uspořádání prostoru bylo 
navrženo tak, aby v daném místě odpovídalo připravované 
studii rekonstrukce ulice Peroutkova, a mohlo tak dočasně 
prověřit toto zamýšlené uspořádání. Fyzická zkouška v pro‑
storu v měřítku 1:1 je jedinou možností, jak přesně odhad‑
nout změnu chování, pohybu a dopady v místě.

Toto vyhodnocení se skládá z kvalitativního šetření 
mezi místními obyvateli a odborného doporučení IPR Praha 
založeného na terénním pozorování, mezioborových dis‑
kuzích a komunikaci s místními. Může sloužit jako podklad 
k nahlédnutí pro všechny, kdo se zajímají o budoucnost 
místa, chtějí o něm dále diskutovat a společně rozhodovat.

Více se o projektu, jiných lokalitách a často kladených dota‑
zech dočtete na stránkách: www.iprpraha.cz/zidleaplacky.

Úvod
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proměnit prostor v lokální náměstí 

IPR Praha doporučuje upravit místo stavebně tak, aby naplnilo základní funkce přirozeného centra lokality 
Malvazinek a fungovalo a bylo vnímáno jako opravdové lokální náměstí – místo setkání či krátkého odpočinku, nákupu v pro‑
dejně, na trzích, místních společenských akcí atp. Z pohledu veřejnosti je v tomto ohledu nejprůkaznější otevřená otázka č. 8 
(viz graf na straně 18), „Jak si představujete budoucnost tohoto prostoru?“, na kterou odpovědělo 124 ze 127 respondentů. 
Ukazuje se v ní, že většina místních (61 %) pociťuje potřebu rekonstrukce. Sjednocení celého prostoru (i s druhou stranou ul. 
Peroutkova) charakterem, nivelitou povrchů i designem, přidání stromů a nových možností využití, a tedy vytvoření náměstí, 
se vůbec nevylučuje se zachováním potřebných parkovacích míst. Urbanisticky je místo přirozeným centrem celé lokality. 
Prostranství před prodejnou Albert je křižovatkou šesti ulic (Peroutkova, U Smíchovského hřbitova, Na Václavce, U Mrázovky, 
Na Cihlářce a U Šalamounky) s nepřehledně zorganizovaným parkováním, má však potenciál stát se plnohodnotným veřejným 
prostranstvím. 

zpřehlednit dopravní situaci 

IPR Praha doporučuje prostor upravit tak, aby byla 
zachována organizovaná a přehledná možnost parkování 
a nedocházelo k nebezpečným dopravním situacím, které 
současný stav místa vytváří, a i když jsou na něj místní 
zvyklí, rozhodně není ideální např. pro děti (krátká zasta‑
vení k nákupu, otáčení automobilů, chodci přebíhající k os‑
trůvku uprostřed apod.). Chaos v dopravě během dočasné 
proměny kritizovalo pouze 6% respondentů. Z hlediska 
dopravního uspořádání se dočasná úprava osvědčila, 
zpřehlednila pohyb automobilů v místě a umožnila bez-
pečnější pohyb chodců. 
 
změnit uspořádání parkování 

Parkovací místa před prodejnou Albert jsou přes dostačující 
kapacitu parkovacích míst v přímém okolí vhodná, nicméně 
IPR Praha doporučuje jejich uspořádání tak, aby v prostoru 
nedocházelo k nepřehledným a nebezpečným situacím, 
a tedy podél náměstí, aby nedocházelo k průjezdu a par‑
kování ve středu prostoru. Z dostupných dat o parkování 
zpracovávaných Technickou správou komunikací (TSK) navíc 
vyplývá, že v červenci 2019 byla průměrná obsazenost ulic 
kolem náměstí pouze 62 % – Peroutkova 79 %, U Šalamoun‑
ky 45 %, Na Václavce 63 %. V červenci 2020 to pak bylo 
průměrně 51 % – Peroutkova 73 %, U Šalamounky 42 %, 
Na Václavce 62 %, doplněna byla také data z ulic Na Cihlář‑
ce 39 % a U Mrázovky 40 %. V říjnu 2020 byla pro srovnání 
průměrná obsazenost parkovacích míst v lokalitě 63 % – 
Peroutkova 75 %, U Šalamounky 73 %, Na Václavce 67 %, 
Na Cihlářce 51 % a U Mrázovky  51 %. Vzhledem k vilové re‑
zidentní povaze lokality (domy se zahradami a soukromými 
parkovacími místy) není parkování v ulicích kolem náměstí 
celkově nedostačující. 

pořádat v místě trhy 

IPR Praha lokalitu hodnotí jako vhodnou pro umístění trhů 
nebo stánků, které by doplňovaly nabídku v místě o sor‑
timent, který nenabízí blízká prodejna Albert nebo okolní 
maloobchod. Umístění trhů nicméně podléhá vytvoření 
tržního místa/tržiště, je tedy nutné v této věci plánovat 
v dlouhodobém výhledu a do debaty kromě místních zapojit 
například i provozovatele osvědčených trhů, kteří by o místo 
měli zájem. Trhy zároveň vytváří místo k setkání a společen‑
ským aktivitám a je možné je umístit již před rekonstrukcí. 
Trhy se mohou stát katalyzátorem změny používání, a tedy 
i vnímání místa. 
 
přidat stromy při rekonstrukci 

Mobilní květináče jsou standardním pražským mobiliářem, 
který primárně slouží k vymezení prostoru, aniž by se mu‑
sela používat nevzhledná dopravní řešení (např. citybloky). 
Problémy se stavem vegetace v květináčích v dané lokalitě 
vyvstaly během extrémně horkých dní, kdy byly květináče 
osazeny dříve, než rostliny zakořenily. Do trvalého sta‑
vu po stavební rekonstrukci stromy na budoucí náměstí 
rozhodně patří, zlepší mikroklima, zvýší vlhkost vzduchu, 
odcloní Peroutkovu ulici. Umístění stromů však nebylo 
možné zajistit v dočasném režimu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěry a doporučení IPR Praha
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vky

Peroutkova

nastavit lokální údržbu 
Nejen v případě dočasné proměny místa je podmínkou 
úspěchu každodenní dohled nad místem, lokální správce, 
který o danou lokalitu pečuje, v tomto případě se nám ho 
však bohužel nepodařilo získat, a tak byla údržba řešena 
standardní komeční firmou ve smluvním vztahu s Prahou 5. 
Obecně je ideální propojit profesionální a dobrovolný úklid 
a údržbu místa. Takto projekt fungoval například na Marián‑
ském náměstí na Praze 1 nebo na křižovatce ulic Americká 
a Záhřebská na Praze 2. 
 
změnit umístění kontejnerů na odpad 

IPR Praha doporučuje reorganizaci umístění kontejne‑
rů na tříděný odpad na protější straně ulice Peroutkova 
(naproti prodejně Albert), které ve shodě s řadou místních 
považuje za nevhodně umístěné uprostřed širokého chod‑
níku v rušné zatáčce a tedy v jednom z hlavních průhledů 
v prostoru. Mnohem elegantnější řešení je kontejnery 
umístit na začátek jedné z okolních ulic, kde nebudou tolik 
na očích, ale zároveň budou stále v centru lokality. Možné je 
i postavit přístřešek, který nevzhledné kontejnery a nepořá‑
dek kolem nich schová. 
 
zapojit umělce 

Účelem umístění umělecké instalace během dočasné 
proměny bylo nabídnutí stínu v horkých letních měsících 
(stromy není možné řešit v dočasné úpravě), oddělení 
od rušné Peroutkovy ulice a zároveň vytvoření nové hravé 
perspektivy v rámci prostoru. Je pochopitelné, že součas‑
ná umělecká instalace nemůže sklidit všeobecný souhlas 
a v dotazníku se 21 % respondentů vyjádřilo, že s instalací 
z nějakého pohledu nebylo spokojeno. Částečně bylo nepři‑
jetí způsobeno i posuny v termínech projektu z objektivních 
důvodů společenské situace v loňském roce. Rozhodně však 
doporučujeme nadále zapojovat umělce do rekonstrukcí 
veřejných prostranství, ať už v podobě dočasných interven‑

cí, či stálých děl. Umění do veřejného prostoru patří a dává 
mu jedinečnou identitu. Umělci můžou i aktivně spolupra‑
covat s místními obyvateli. Více se lze dozvědět v Manuálu: 
UMĚLECKÁ DÍLA na veřejných prostranstvích hlavního 
města Prahy. 
 

dbát na komunikaci a participaci s veřejností 

Jak se ukázalo i během dočasné proměny, důkladná a detail‑
ní komunikace je základem úspěchu či neúspěchu projektu. 
Vzhledem k charakteru vilové čtvrti je nutná vysoce aktivní 
komunikace s lidmi, kteří v místě žijí nebo se zde pravidelně 
pohybují, a zároveň jejich zapojení v otázkách, na kterých 
lze s veřejností participovat. Společně s místními je díky 
komunikaci a participaci možné utvářet ráz místa. Nesta‑
čí standardní postupy v online prostředí, je nutné dbát 
na komunikaci přímo na místě. V průběhu projektu byli 
místní informováni v několika fázích. Nejprve skrze letáky 
do schránek s krátkým úvodním dotazníkem. Díky dotazníku 
se podařilo v rámci dočasné proměny sestavit seznam 
kontaktů na 200 osob v lokalitě, který je vhodné dále 
využívat. Tento seznam kontaktů byl dále využit pro infor‑
mování místních ve fázi, kdy se blížilo zahájení projektu. 
MČ Praha 5 využila k oslovení místních své webové stránky 
a sociální sítě. Po skončení projektu byly skrze evaluační do‑
tazník (letáky do schránek, e‑mail) opět nasbírány postřehy 
místních, se kterými pracuje i toto vyhodnocení.

V médiích se ohledně projektu strhla vyhrocená debata, dle 
našich zkušeností neodpovídající zcela lokálnímu měřítku 
projektu. Výsledky dotazníku ale ukazují, že realita fungová‑
ní dočasné úpravy a vnímání místních na rozdíl od vykres‑
lení v médiích nebyla zdaleka tak jednostranná, jak by mohl 
mediální obraz napovídat. Poučením je nenechat se zviklat 
mediální interpretací a aktivně spolupracovat a komuniko‑
vat v místě s obyvateli.

Schéma místa
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1.  V jaké ulici na Malvazinkách bydlíte, 
případně pracujete?

Vyhodnocení dotazování mezi obyvateli MalvazinekUmělecká instalace

13%
Na Cihlářce

13%
Peroutkova

5%
Xaveriova

4%
Na Provaznici

4% Na Václavce

4% U Malvazinky

3% K Měchurce

3% U Smíchovského hřbitova 9%
Fráni Šrámka

8%
U Mrázovky

5%
Na Farkáně

7%
U Šalamounky

26%
Další ulice

Obyvatelé byli na podzim 2020 skrze letáky do poštovních schránek a e‑mailové adresy (na‑
sbírané během přípravné fáze projektu na jaře 2020) osloveni k vyplnění krátkého on‑line 
evaluačního dotazníku, který čítal 11 otázek. Dotazník vyplnilo 127 respondentů. 
U otevřených otázek (otázky 6, 7, 8 11) je k nalezení krátký komentář odpovědí. 

Respondenti bydlí/pracují nejčastěji ulicích:

Autor vizualizace: Jan Paclt
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2. Ocenili jste v místě volný prostor pro pěší? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Zvolte prosím výraz, který nejlépe 
vystihuje Váš názor na uspořádání 
prostoru během srpna a září. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Pociťovali jste během dočesné proměny 
nedostatek parkování před prodejnou 
Albert? (V rámci úprav bylo zachováno devět 
dosavadních parkovacích míst, změna spočívala 
v jejich reorganizaci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze zkušenosti víme, že lidé obecně pociťují nedostatek 
parkovacích míst. V závěrech a doporučeních na začátku této 
brožury na základě dat z měření TSK nicméně shrnujeme, 
že v červenci 2019 byla průměrná obsazenost ulic kolem 
náměstí pouze 62 % – Peroutkova 79 %, U Šalamounky 45 %, 
Na Václavce 63 %. V červenci 2020 to pak bylo průměrně 
51 % – Peroutkova 73 %, U Šalamounky 42 %, Na Václav‑
ce 62 %, doplněna byla také data z ulic Na Cihlářce 39 % 
a U Mrázovky 40 %. V říjnu 2020 byla pro srovnání průměrná 
obsazenost parkovacích míst v lokalitě 63 % – Peroutkova 
75 %, U Šalamounky 73 %, Na Václavce 67 %, Na Cihlářce 
51 % a U Mrázovky 51 %. V evaluačním dotazníku pociťovalo 
dostatečnou možnost zaparkovat oproti standardnímu stavu 
uspořádání prostoru 44 % obyvatel, byť k úbytku parkovacích 
míst nedošlo.

5.  Jaká je podle Vás ideální náplň prostoru před prodejnou Albert? 
Vyberte prosím nejvýstižnější možnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 %
respondentů 

oceňuje

56 %
respondentů 
neoceňuje

30 %
38 respondentů

20 %
26 respondentů

50 %
63 respondentů

Uspořádání 
se mi líbilo

Uspořádání 
se mi nelíbilo

44%;
Dostatečná

možnost zaparkovat

56%;
Nedostatečná

možnost zaparkovat

Nechat beze změn

Park, zeleň

Volný prostor jako při dočasném
testovacím režimu

Místo společenských aktivit

Prostor pro trhy a drobné občerstvení

Volný prostor s organizovaným parkovištěm

43%

35%

6%

7%

3%

6%

Prostor uspořádání
potřebuje, ale jiné,
než bylo v srpnu
a září (připojení
ostrůvku k nároží
se stánkem pečiva).

Fotografie stavu v průběhu proměny

Fotografie stavu v průběhu proměny

Foto: Jan Malý

Foto: Jan Malý
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6.  V čem se Vám dočasná 
proměna prostoru líbila?

V dotazníku jsme respondentům položili otevřenou otázku, 
co se jim na dočasné proměně prostoru líbilo. Na tuto 
otázku odpovědělo 125 respondentů, z nichž 50,4 % (63) 
odpovědělo, že se jim nelíbilo nic. Zbylých 49,6 % (62) 
respondentů zmiňuje řadu konkrétních pozitiv. 29 % (18) 
respondentů, kteří zmiňují konkrétní podněty, celý testovací 
stav shledává jako změnu k lepšímu. Místo mělo podle nich 
lepší využití než ve stavu mimo testování. Dalších 21 % (13) 
respondentů oceňuje zklidnění místa, ke kterému podle nich 
díky dočasnému stavu v prostoru došlo. 18 % (11) oceňuje 

větší bezpečnost prostoru a 11 % (7) ve svých odpovědích 
vyzdvihuje větší přehlednost místa. 8 % (5) respondentů 
oceňuje zeleň, která během testovacího stavu v prostoru 
přibyla a 6 % (4) oceňuje to, že projekt otevřel společen‑
skou diskusi a zahájil řešení problematického prostoru. 
Další příklady, které se v odpovědích objevovaly v zastoupe‑
ní 3 % a méně, jsou: Křižovatka U Šalmounky a Na Cihlářce; 
nový mobiliář; umělecké dílo. 
 
 
 
 

7.  V čem se Vám dočasná proměna 
prostoru nelíbila? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V další části dotazníku jsme se respondentů zeptali na opač‑
nou otevřenou otázku, tedy v čem se jim dočasná prostoru 
nelíbila. Ze 121 odpovídajících se zde 17 % (21) respondentů 
vyjádřilo, že dočasné řešení se jim nelíbí, bohužel ovšem 
nedokáží popsat konkrétní důvody. Ostatní respondenti 
jmenují konkrétní problémy, které shledávají na dočasném 
řešení jako nevyhovující. Nejčastěji se objevovala kritika 
umělecké instalace, ta se nelíbila 21 % (26) respondentů. 
14 % (17) respondentů zmiňuje nedostatek zeleně a stínu 
v prostoru. Tito respondenti zmiňují, že prostor stále příliš 
připomíná „parkoviště“ ve kterém chybí zelený prvek. 
Květináče, které byly využity v testovací oblasti, responden‑
ti nepovažují za dostatečnou náhražku vzrostlých stromů, 
které by v místě z dlouhodobého hlediska ocenili. 

8 % (10) respondentů považuje údržbu prostoru za nedo‑
statečnou. Dalším 7 % (9) respondentů se nelíbí užívání 
prostoru lidmi bez domova a s tím spojené jevy. 6 % (7) 
respondentů nevyhovuje chaotická dopravní situace, která 
v prostoru vzniká. Dalších 6 % (7) respondentů si ve svých 
odpovědích stěžuje na přílišnou „provizornost řešení“, nebo 
příliš krátkou dobu trvání.

Na tuto kategorii negativních ohlasů by bylo možné se 
do budoucna připravit ještě lepší komunikací a vysvětlením. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o testovací režim v prosto‑
ru, některé prvky musely být provizorní. Například výsadba 
vzrostlých stromů nebo úprava povrchů tedy nespadá 
do možností rychlé dočasné proměny místa, a požadavkům 
respondentů by tak stejně nešlo vyhovět.Další kritické body, 
které se v odpovědích objevily, ale jejich zastoupení je nižší 
než 4 %, jsou tyto: Vzhled a uspořádání plácku; nedostatek 
parkovacích míst; velký provoz; nevhodná doba testová‑
ní – horko; vše na projektu se líbilo; chyběly zde stánky/ 
trhy – důvod, proč se na místě zdržet; neupravený povrch; 
nevyužitý potenciál výhledu; nebezpečný prostor.

Zajímavým jevem, který se v odpovědích ukazuje, je, že 
pouze 54 % odpovědí se skutečně zabývá kritikou dočasné‑
ho řešení prostoru (například: umělecká instalace, nedosta‑
tečná údržba, komunikace, vzhled a uspořádání plácku atd.), 
46 % respondentů ve svých odpovědích vysvětluje, že se 
jim nelíbí věci spojené s tímto prostorem obecně, nehledě 
na dočasný stav, například: nedostatek zeleně, problema‑
tika bezdomovectví, provoz, nedostatek parkovacích míst, 
absence stánků, nebo neupravený povrch. To poukazuje 
na fakt, že se jedná o skutečně problematický prostor, jehož 
uspořádání, funkčnost a vzhled je třeba řešit. I respondenti, 
kteří výše uvádějí, že se jim dočasné řešení nelíbí a změnu 
prostoru odmítají, zde odhalují, že problémy v prostoru 
vnímají. 
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8.  Jak si představujete budoucnost 
tohoto prostoru? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Na otevřenou otázku ohledně budoucnosti prostoru před Al‑
bertem odpovědělo 124 respondentů, tedy 97 % z celkové‑
ho počtu 127 respondentů. Tato otázka tak velmi průkazně 
vypovídá o představách místních o budoucnosti prostoru, či 
přesněji řečeno malého náměstí.

Nejvíce respondentů – 28 % (35) – si představuje v prostoru 
zeleň, většina z nich zmiňuje potřebu vytvořit zde klidnější, 
bezpečnější a chladnější prostor, jehož by se podle nich 
mělo dosáhnout právě pomocí zeleně a hlavně stromů. 
V souladu s požadavky na „zelenou“ budoucnost plácku jsou 
i další podněty, které se v odpovědích objevovaly.  
10 % (13) respondentů by rádo v budoucnu prostor vy‑

užívalo za účelem trhů, či stánků s umístěním mobiliáře 
poblíž. Rádi by, aby z prostoru vzniklo místo, ve kterém se 
mohou zdržet. Dalších 6 % (7) respondentů má o prostoru 
podobnou představu. Jejich prioritou je, aby prostor mohli 
bezpečně využívat pěší. S tím podle nich souvisí nutnost 
zvýšit přehlednost, bezpečnost i vzhled místa.

Pouze 11 % (14) respondentů nechce v budoucnu žádné 
změny. Naproti tomu 89 % lidí požaduje proměnu místa. 
Pouze 17 % (21) respondentů by chtělo, aby plácek v bu‑
doucnu sloužil primárně jako parkoviště, ale většina těchto 
respondentů zároveň klade důraz na doplnění parkovacích 
míst i zeleně. Celkově 61 % respondentů požaduje promě‑
nu místa v prostor se zelení a funkcemi jako trhy, chůze, 
setkávání, posezení, tedy proměnu místa v malé náměstí. 
K nim lze za určitých okolností připočíst i 9 % respondentů 
požadujících vyřešení dopravní situace, jelikož to by nové 
uspořádání prostoru také splňovalo.

Mezi dalšími konkrétními nápady se objevily například: stín, 
ochlazení prostoru, doplnění vybavenosti jako stánky nebo 
trhy, vytvoření parkové podoby prostoru s parkováním, 
vytvoření kruhového objezdu, přidání mobiliáře, umístění 
informačních tabulí, instalace stojanů na kola, úprava kon‑
tejnerů na tříděný odpad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.  Jak jste se v nově uspořádaném prostoru cítili z hlediska bezpečnosti – na škále 
od 1 do 5 (1 nejmenší bezpečnost, 5 největší bezpečnost). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Jak jste se v nově uspořádaném prostoru orientovali – na škále od 1 do 5 
(1 nejnižší přehlednost, 5 nejvyšší přehlednost). 
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V uzavřených otázkách 9 a 10 jsme se respondentů dotaz‑
níku ptali na pocit bezpečnosti a míru orientace v nově 
uspořádaném prostoru.

Na škále bezpečnosti se 44 % respondentů cítilo v prostoru 
nebezpečně, 21 % respondentů pociťovalo stejnou bezpeč‑
nost, jako v předchozí úpravě prostoru, 35 % respondentů 
cítilo bezpečí v prostoru.

Na škále přehlednosti a orientace v nově uspořádaném pro‑
storu pociťovalo 42,5 % nepřehlednost, 26 % respondentů 
se v místě cítilo stejně přehledně jako v předchozí úpravě 
a 31,5 % respondentů vyhodnotilo prostor jako přehledný 
a orientovali se v něm lépe než při předchozí úpravě. 
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11.  Jaká další témata ve veřejném prostoru jsou 
podle Vás důležitá? Vyberte maximálně tři.

 
 
 

V poslední otevřené otázce jsme zjišťovali, která témata 
jsou ve veřejném prostoru podle respondentů důležitá. 
Na tuto otázku odpovědělo 126 respondentů, z nichž každý 
měl možnost uvést 3 témata. Z odpovědí vzniklo 27 témat, 
nejčastější z nich jsou i s jejich procentuálním zastoupením 
uvedeny v grafu.

Největší důraz kladli místní na téma zeleně (38,9 %), 
údržby a čistoty (téměř 23,8 %), bezpečnosti a přehlednosti 
veřejného prostoru (20,6 %), parkování (14,3 %), dále pak 
respondenti často zmiňovali téma kvality povrchů a mo‑
biliáře (11,9 %) a řešení dopravy obecně (11,9 %). Bylo 
zaznamenáno množství odpovědí týkajících se problematiky 
klidu či eliminace hluku (9,5 %), prostupnosti veřejného 
prostoru a jeho přívětivosti vůči pěším či cyklistům (9,5 %). 
V neposlední řadě se pak řada odpovídajících dotkla i témat 
jako jsou komunitní a společenské aktivity (6,3 %), podpora 

mikroklimatu, stínu a ochlazování (5,6 %). Pro některé 
z místních je důležité, aby bylo možné ve veřejném prostoru 
nakoupit na trzích (4,8 %) a řešila se také ekologie (4,8 %). 
Komunikace s veřejností jako taková byla také několikrát 
zmíněna (3,2 %). Stejný počet respondentů (3,2 %) zmínil 
vyžití pro děti i dospělé v podobě hřišť a také otázku lidí 
bez domova a pití na veřejnosti jako důležité téma veřejné‑
ho prostoru obecně. Část respondentů (2,4 %) v otevřené 
otázce uvedla, že developerská výstavba (její regulace) je 
pro ně důležitým tématem.

Kromě výše uváděných vzniklo dalších 6 témat, jejichž 
zastoupení je nižší než 1,6 %. A tedy: Kultura; Průjezdnost 
ulice K Vodojemu; Projekt Na Cihlářce 1977; Otevření ulice 
Klikatá; Oplocení koutu zeleně s uzamykatelnou brankou na‑
levo od vstupu do prodejny Albert; Obnova parku Šalamoun‑
ka; Bezbariérovost prostoru.

Důležitá témata ve veřejném prostoru
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Více informací o projektu naleznete 
na webových stránkách:  
www.iprpraha.cz/zidleaplacky

http://www.iprpraha.cz/zidleaplacky

