
Sesbírané podněty z vycházky a setkání nad mapou  
10. 11. 2018 a 11. 11. 2018  
 
 
DOPRAVA V ÚZEMÍ 
1)     Jakou dopravu používáte? 

MHD je používáno nejčastěji: 
● Ládví-Čumpelíkova-Žernosecká (č.166) a bus č. 183 jezdí málo (cca 2x/h) 
● Bus č. 102 prodloužit až ke konečné tramvaje 
● Lidé shora jezdí autobusem na Kobylisy a na Ládví 

 
Automobilová doprava:  

● Chybí podpora CarSharingu 
 

2)     Je obtížné se do území dopravit? 
Dostupnost je dobrá, až na Žernoseckou - viz mapa 
 

3)     Jak a kde parkujete? 
● Po zřízení parkovacích zón ubyla některá parkovací místa. Celkově se parkování 

po zavedení zón zlepšilo.  
● Praha 8 pořizuje studii parkování. Která hledá místa na parkování v místech 

zeleně 
● Auta stojí kolikrát na trávě, je možnost zvětšit parkovací plochy na úkor trávníků 

(pokud bude místo podélného kolmé stání a mezi ním vzrostlé stromy) 
● Veřejné parkovací domy chybí – nejsou 

○ Všechny patří soukromníkům – družstevníkům 
● Parkovací místa zabírají popelnice tříděného odpadu 
● Lidé jsou proti současným studiím k parkování 
● Větší hodnota zeleň než parkovací místa, záleží ale na její kvalitě 
● Chybí vyznačení parkovacích míst – někde jsou a někde nejsou vidět 

 

 
● Není hierarchizovaný prostor - chodci, cyklo 
● MHD: Špatná dostupnost z Vysočan do horní části 

 

 
 



ŽIVOT V ÚZEMÍ  
1)     Pohyb chodců a cyklistů v území 

Cítíte se bezpečně? 
● Lidem v některých částech sídliště chybí osvětlení (navrhovali hlavně chytré 

lampy) a dost často prý dochází ke kolizím cyklistů a pěších (oboje vyznačeno na 
mapě) 

● Policie sídlí v centru Ládví, ale nejsou vidět, nejsou označení 
● Policejní hlídky nejsou vidět 

 
Je pro Vás pohyb sídlištěm komfortní? 

● Je třeba legalizovat větší vyšlapané cesty (např. nášlapné kameny). 
● Změna při výstavbě metra – nové cesty 
● Cesty se rozšiřují do 3m – kvůli dešti – vydláždění, ale jen některých 
● Více přechodů (nebo i nadchodů) 
● Rychlost aut obecně, zvlášť u škol – chybí zpomalovací pruhy 
● Kvalita chodníků 

 

Kudy chodíte? 
● Je třeba zlepšit údržbu cest  
● Konfliktní místa cyklistů a chodců U škol a U zastávek 
● Bezbariérovost sídliště 

○ Chybí nájezdy 
○ Popraskání chodníků 
○ V centru L chybí nájezd i po rekonstrukci 

● Hlavní směry cest diagonálně – do domů 
 

 
2)     Komerční služby 

Kde nakupujete? Kam se chodíte bavit? 
● Nechybí drobné obchody, ale rovnoměrně rozmístěné větší, aby tam mohli 

nakoupit vše a nemuseli jezdit do Kauflandu, 
● Naopak jiní lidé říkají, že jim tam malé obchůdky chybí (např. Knihkupectví, 

kavárny, pekařství atd.). Dřív bylo víc drobných služeb (masny, cukrárny, 
pekárny, rybárna, knihpucetví, květinářství) 

● Ve včelách se prodejny často točí, neudrží se  
● Hospoda, fitness, dílny, HUB, drobné kanceláře,(odpovědi v návaznosti na 

diskusi u OD v Čumpelíkově ul) 
● info o Kobyliské střelnici  
● Hřiště pro větší děti (8+, lanové, skatepark,...) 



● WC (aspoň u dětských hřišť) 
● Umělecké dílny, ateliéry 
● Sdílené kanceláře, startupy 
● Výstavní místnost (Kobyliská střelnice) 
● Na sídlišti chybí bankomaty 
● Ve stacionářích je malá kapacita  
● Chybí doktoři - zvláště u Čumpelíkovy 
● Sídliště bývalo soběstačné 
● Chybí kulturní prostory, galerie pro externí umělce + výstavy dětí ze sídliště 
● Doktoři 

○ Chybí nahoře, hlavně u doktorů (16) 
○ Dole ok 

● Chybí kultura 
○ Stačí zachovat, nic nechybí¨ 
○ Hlavně vyžití v kulturáku 

● Pronajímání bytů na práci = větší potřeba parkovacích míst 
● Sportovní využití je dobré , chybí fitness 

 
3)     Školy 

Je kapacita škol dostačující? 
Občané se ve svém názoru dělí napůl - podle jedné poloviny je kapacita 
nedostačující, podle druhé sídliště stárne a není potřeba kapacitu navyšovat  

 
 

4)     Volný čas 
Trávíte v území volný čas? 

● Chybí kino 
● Chybí hřiště (dříve jich bylo víc, v každém čtverci byla jedna zpevněná plocha, 

kde se v létě hrál forbal atd. a v zimě se to nechalo zamrznout a sloužilo to taky 
jako sportoviště, potom hřiště zrušili a dnes je z nich travnatá plocha) 

● Chybí jim kroužky pro větší děti (např. Dramaťák atd.) - to navrhují, že by mohlo 
být v bývalých Včelách 

● Málo využívaný kulturní dům 
● Hřiště pro teen agery 
● Muzeum k památníku Kobyliské střelnice, případně celého sídliště 

 
  
 

  
 
 



MÍSTA V ÚZEMÍ 
1)     Parky 

Jak je využíváte? Ceníte si jich? 
● Velice pozitivní ohlas na možnost oficiálních předzahrádek. 
● Travnaté plochy jsou počůrané a pokakané od psů - vyčistit a naplánovat jejich 

celkovou revitalizaci  
● Podzemní nádrže na vodu – prověřit, jestli ještě jsou 
● Je potřeba dbát na zadržování vody v území 
● Podporovat vodní plochy na sídlišti  
● Mezi deskovými domy zeleň není vnímána  jako parková úprava, jsou tam jen 

stromy, chodí se tam venčit psi, přes auta se tam nedá dostat 
● Lidé by uvítali zazelenění střech budov, hlavně nižších staveb vybavenosti 
● Lidé se bojí, že o zeleň přijdou (chtějí, aby byla co nejvíce chráněná) 
● Pokud se kácí stromy, je nutné lidi informovat, proč jsou káceny, popřípadě kdy a 

kde budou vysázeny nové 
● Nápad od obyvatele: dát ke stromům a rostlinám cedulky s názvem a nějakými 

informacemi (hlavně pro děti) 
● Stěžují si na špatnou dlažbu a chodníky a bariérovost prostoru pro starší lidi  
● Bývala firma Sady lesy, dobře  se o to starali, teď už se o to takhle nestará.  
● Plán revitalizace - plán péče by se hodil 

 
2)     Památník 

● Chybí info, spousta lidí ani neví, že tady je a co to je 
● Chybí údržba zeleně (celý koncept údržby), je tam navíc i plot 
● Pietní místo, dobrá 

 
3)     (Před)zahrádky 
Předzahrádky na sídlišti fungují, lidé o ně mají zájem, sami je sází a starají se o ně. 
Uváděli to jako jedno z velkých témat. Je to pro ně důležité. Předzahrádky nějak fungují, 
ale bylo by lepší stanovit pravidla. Nemusí být ani finanční podpora. Lidi by si rádi 
zasadili ale bojí se, není to jejich pozemek. 
 
4)    Centrum území 

Kde se podle Vás nachází? 
● Ládví 
● Rybníček (požadují revitalizaci, protože rybníček je zanedbaný) 
● Bylo by dobré dát na sídliště více vodních prvků 
● Žába 
● Billa 



● Koupaliště 
● Beach klub 

 
 
Jednotlivá řešená témata: 
 
Revitalizace centra Ládví - Negativní reakce na revitalizaci centra Ládví – moc 
betonu, málo zeleně 

Využití prostor v parteru domů – dnes kočárkárny, kola, někde jsou z toho komory, 
rozhodně by se neměly zastavovat průchoDy, dole bývaly hodně využívané 
pingpongárny 
 
Prostory na střeše – dříve sušárny, prádelny a pochozí střecha. Dnes skladiště a na 
střechu se nesmí. Majitelé bytů v posledním podlaží často nesouhlasí s využíváním 
těchto prostor kvůli akustice/hluku (dupání) 
 
Metro (objekt vstupu) cca z roku 2004, ošklivý (hlavně ze Střelničné z venku) 

·         Okolí by mohlo být upravené podobně jako u Kafe Na Půl cesty, vodotrysky 
ze země, tak aby si tu děti mohly hrát (teď se do fontány nesmí). 

·         Přecházení v tomto místě jen na autobus 
·         Přechod by v tomto místě byl dobrý, nejlépe se semaforem 
·         Podchody hojně využívány (po povrchu je velká doprava) 

 
KD Ládví – dříve více užíváno, pozitivní knihovna, v kavárně je velký hluk 
 
Komunitní život 

Krásné Kobylisy zde připravují koncert/festival. 
·         Dále organizují různá sousedská setkání (grilování,…), přednášky 
          Lidé se chtějí setkávat, komunitní akce fungují 
 
Kino bylo dříve více využíváno (mělo by svůj obsah přizpůsobit obyvatelům sídliště), 
občané by ho zde uvítali, ač do něj již dlouho nechodili. 
 
Nová výstavba 

● Veliká citlivost na zamezení výhledu na panorama Prahy z bytů v krajních 
domech a vyšších patrech. 

● Nechtějí samostatné byty, měla by být rovnováha mezi infrastrukturou a 
bydlením. 



● 1 podlaží navíc není rozhodující, měla by být zhruba stejná hmota a zhruba 
stejná výška. 

 
 
Odpady 
Nejsou komplexně řešeny na sídlišti kontejnery - někde zabírají parkovací stání, někde 
jsou nové kontejnery.  
Popelnice dát do uzamykatelných klecí (dříve v přízemí domů). Lidé ze středočeského 
kraje jim do popelnic vhazují svůj odpad. 
 
Ventilátory 
Lidem se nelíbí designově a ruší je. Prý to bylo dříve lepší, byly zalité betonem a 
nerušili. Dnes ruší jak esteticky, tak funkčně.  
 
Garáže v podzemí 
Sídliště je postavené na pískovci, domy stojí na deskách. Garáže (ani nic jiného) nejde 
stavět pod zem (dost by to tedy i zkomplikovalo výstavbu CPI).  
 
Problémy s ovzduším  
 
Bezpečí 
Narkomani 
Bezdomovci 
Malo hlídek 
 
Komunikace  

● Nedůvěra v MČ a CPI (projekt komunitního centra Taussigova - jak je to s SP a 
památným stromem?) 

● Výstavba nového KC - podle obyvatel jsou základy mimo stavební povolení, není 
napojeno na kolektovou síť, bude znehodnocovat bydlení okolo (bude objemově i 
patrově vyšší než bylo řečeno), byly a budou možná i kvůli němu kácet stromy 

● Není jednotný mobiliář (lavičky, koše,…) 
● Myslí si,  že je špatně nastavená komunikace mezi MČ a ostatními městskými 

organizacemi  
 
Kalous ušatý 
Kaverny pod infrastrukturou 

Nekoncepční změny komunikací 



 
 


