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Poděkování patří především 113 dětem a jejich pedagogům, kteří věnovali svůj čas, myšlenky a zkušenosti,
a dali tak vzniknout tomuto nehodnotícímu výzkumnému materiálu, který se zabývá pohledem na stávající
Spořilovskou spojku a její budoucností coby parku.
Použité citace jsou z etických důvodů anonymizovány.
Výzkumný projekt byl připravován, realizován a vyhodnocován v průběhu března a dubna 2017.

Téma: Spořilov
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Cíle výzkumu
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Spořilovská spojka představuje komunikaci celoměstského významu, která v současné době rozděluje Spořilov na dvě části. Realizace jejího zakrytí znamená nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů
dopravy na tuto oblast. Kromě významné redukce hlukové a emisní zátěže okolních čtvrtí starého a nového
Spořilova projekt nabízí i možnost propojení obou částí zhruba čtyřmi hektary parkových ploch. Tento přístup
přinese nová spojení, více zeleně a možností aktivního odpočinku a trávení volného času.
V návaznosti na tento záměr je třeba zhodnotit stávající urbanistickou strukturu a její potenciál. Zpracovaný materiál však vytváří pouze jednu z kvalitativních sociologicko‑antropologických sond do území. Dalším
sondami jsou Výzkum volnočasových aktivit obyvatel Spořilova zaměřený na definování deficitů volnočasové
infrastruktury na Spořilově, nebo seriál plánovacích setkání s nejširší veřejností zaměřených na definování
podoby nového prostoru nad zastřešenou Spořilovskou spojkou.
Prostor mezi budovami vyplňují svými aktivitami a nápady lidé. Právě oni vytváří živý veřejný prostor. Účastníci kvalitativní sondy mezi žáky ZŠ Jižní IV. reprezentují nejen pohled dětí a jejich nejbližšího okolí, ale též nastupující generaci, pro jejíž potřeby by se prostor nad Spořilovskou měl proměnit. Výstupy budou dále zpracovány v rámci vyhodnocení širšího záměru zapojování veřejnosti na Spořilově a použity jako jeden z podkladů
v projekci budoucí podoby parku a jeho náplně.
Výzkum se zaměřil především na:
•

pěší prostupnost územím Spořilovské spojky,

•

silné a slabé stránky nejbližšího okolí Spořilovské spojky,

•

potenciál a rezervy z pohledu rozvoje veřejného prostoru,

•

vizi parku nad Spořilovskou.

Analýza se věnuje pěšímu propojení starého a nového Spořilova. Definuje hlavní hodnoty a nedostatky veřejného prostoru kolem Spořilovské ulice, a vyzdvihuje potenciál ke změně. Hlavním tématem diskuse je též
charakter plánovaného parku, jeho podoba a programová náplň. Výstupy přispívají k dotvoření obrazu lokality z pohledu dětí a nastupující generace zároveň, a přináší základní požadavky na budoucí kvalitativní změnu
s ohledem na měnící se generační potřeby a životní styl uživatelů.
p

Projektový den, ZŠ Jižní IV. Autor fotografie: Alica Brendzová.

Přidaná hodnota celého výzkumu spočívá v zapojení dětí do skutečné proměny části města, čímž přispívá
k vytváření vztahu k místu, rozvoji povědomí o prostoru kolem nás a učení občanským dovednostem.
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Metodologie výzkumu
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S pomocí digitální prezentace se děti seznámily blíže s projektovým záměrem, o kterém již většina z nich slyšela od svých rodičů, prarodičů či se dočetla z periodika Městské části. Po zodpovězení všech dotazů a vyjasnění si problematiky veřejného prostoru se v průběhu čtyř setkání děti účastnily participativního navrhování
u plánovacích stolů.
Celkově se do diskuse zapojilo 29 žáků volitelného předmětu Pěstitelství (ve věkové kategorii 8. třídy) a 84
žáků čtvrtých tříd. Pracovali v menších skupinách pod vedením lektorů na základě předem vytvořené metodiky a s podklady leteckých snímků místa se schematickým zakreslením projektu. Mapový podklad sloužil pro
zaznamenávání stávajícího stavu a potenciálu místa, a jeho budoucí vize, kterou žáci mohli dále samostatně
kresbou či písemně podrobněji rozpracovat.
Otevřená diskuse, práce ve skupinách i vlastní provedení umožnilo získat bohatý vzorek pohledů na současný
stav a náměty na budoucí změnu. Hodnocení přibližuje i názor nejbližšího okolí jedince, do jehož vnímání prostředí se promítá výchova, vzdělání a další vnější vlivy.
Vzorek účastníků výzkumu byl genderově a věkově různorodý.

p

Projektový den, ZŠ Jižní IV. Autor fotografie: Kristýna Stará.
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Vymezení výzkumné oblasti
14

GPS: N 50°2.68972‘, E 14°29.32515‘
Spořilov, část Záběhlic patřící do městské části Praha 4, se rozkládá na 2,05 km². Zájmové území Spořilovské
spojky prochází obytným celkem ve zhruba 1,2 km dlouhém terénním zářezu. Odděluje tak rozlohou větší
jihozápadní část Spořilova, kterou tvoří kolonie rodinných domků (zahradní město nazývané starý Spořilov) se
Sídliště Spořilov I při severním okraji, a východní část Sídliště Spořilov II.
V 60. až 80. letech minulého století se původní zahradní město postupně obestavovalo rychlostními komunikacemi celoměstského významu, které jej mezi sebou uvěznily. Kromě šestiproudých silnic z jihozápadu
(5. května) a severovýchodu (městský okruh Jižní spojka) učinila ze starého Spořilova ostrov na východě Spořilovská spojka. Budoucnost by měla přinést zakrytí Spořilovské ulice, a tím dát vznik novému jednotícímu
městskému prostoru pojednanému jako park charakterem přesahující lokální význam.

t

Řešené území
Archiv MgA. Ing. arch. Michala Fišera
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Spořilov v historii Prahy

Müllerova mapa Čech z roku 1720 [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=mul&map_region=ce&map_list=c013
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Existence vesnice Záběhlice, a tedy i území dnešního Spořilova, je prokázána již před polovinou 13. století. Na
jejím katastru se před husitskou revolucí rozkládalo několik dvorů, které se později rozrostly ve ves Záběhlice
a osady Práče a Roztyly (Horní, Dolní). Nejstarší zprávu o území datujeme do roku 1088. Z konce 14. století se
dochovaly zmínky o dvou tvrzích patřících jedna litomyšlskému opatství a druhá králi Václavu IV., který zde se
svým dvorem pobýval v letech 1407 a 1408. Po roce 1420 církevní majetek zabavili Pražané a od roku 1436 se
majitelem stal Mikuláš Zajíc z Hasenburka.

p

I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783 [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c107

V polovině 17. století na území stálo 15 domů, z nichž čtyři byly rozbořeny. Do roku 1843 se jejich počet zvedl
na 97. Všechny tři výše zmíněné osady měly tehdy více než 800 obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století, kdy
zde stojí 200 domů s 2047 obyvateli, si Záběhlice stále uchovávají vesnický ráz, především díky vzdálenosti od
Prahy. Podle zákona č. 114/20 Sb. (1920) se v roce 1922 vytvořila Velká Praha, ke které se jako součást Prahy
XIII připojily se svými 268 domy a 2765 obyvateli i Záběhlice (až od roku 1960 Praha 4). Na jejich katastru
později vyrostly dvě nové typické části se zástavbou převážně rodinných domů: Zahradní město a Spořilov,
i panelové sídlištní celky (Spořilov I a II) doplněné novou technickou infrastrukturou a občanskou vybaveností
(např. poliklinika).1
„V sousedství krčských lesů a těsně vedle staré a nepatrné vesničky Horních a Dolních Roztyl, vzniklo veliké
pražské zahradní předměstí, jež zakladatelé symbolicky pojmenovali Spořilovem. Podnět k založení dán byl
nejen bytovou tísní, také však důvody zdravotními a estetickými. Pojmenování této nové části pražské jasně
napovídá, že tu jde o dílo občanské šetrnosti, které umožněno podporou Pražské městské spořitelny a spořitelny Vinohradské. Nová tato část Prahy jest úplně soběstačná, ježto v projektu bylo zahrnuto, že vedle obytných
a živnostenských budov, zahrad, sadů a komunikací, bude též správní budova, spolkový dům, škola, divadlo,
biograf, kostel, zahradní vyhlídková restaurace a p. Spořilov rozložen jest na mírném návrší se sklonem k severu, od Prahy panoramaticky se zvedající. Generální zastavovací plán vypracován prof. Ing. arch. J. Bertlem,
projektanty byli: inž. arch. Dr. techn. Karel Polívka a inž. arch. Dr. techn. Vlast. Brožek, jimž svěřeno vypracování projektu zahradního města. Roztyly mají na 30 domovních čísel. Spořilov jest v rozloze 800.000 m2 (z toho
zahrad 293.000, sadů 240.000, zastavěné plochy 70.480 - obytných domů 1092).“2
Městská spořitelna na Vinohradech oslavila dvacet pět let své existence stavbou nového zahradního města na
okraji Prahy, pro jehož vybudování bylo dne 18. června 1925 ustanoveno ze zástupců obou pražských spořitelen stavební družstvo, nazvané „Spořilov“. Pod heslem „Cíl družstva je ryze humánní a nikoliv výdělečný, kteréhožto rázu je i finanční pomoc obou městských spořitelen“ bylo záměrem družstva zajistit dostupné, zdravé

p

Císařské povinné otisky map stabilního katastru, 1826-1843 (Čechy) [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html

1 BORKOVSKÝ, I., a kol. Dějiny Prahy. Praha: SNPL, 1964.
2 Dostupné z: http://www.praha1929.cz/praha/roztyly.html. [cit. 13. 4. 2017]

a levné bydlení ve vlastních rodinných domcích pro méně majetné obyvatele Prahy. Přestože původní Howardův utopický koncept zahradních měst se zakládal na společném (družstevním) vlastnictví, Spořilov měl uspokojit sen o vlastním rodinném krbu a střeše nad hlavou. Vedlejším záměrem bylo budoucí obyvatele dovést
ke spořivosti. Výstavba probíhala podle projektu architekta J. Barka a profesora J. Bertla v období 1926–1929.
Stavební práce zahájené 1. března 1927 na ploše 1 km2 charakterizovali zástupci stavebního družstva Spořilov
na schůzi 14. 8. 1930 na Slovanském ostrově hesly jako „překročení stomiliónového rozpočtu o 115 % špatným vedením“, či „16 tisíc pytlů cementu, 1200 oken a 800 dveří odcizeno či poškozeno“.
Dle návrhů architektů J. Holeček a J. Krákory v letech 1961–1967 a během dostavby mezi lety 1976-1981
vzniklo sídliště o 288 bytových jednotek větší nežli původní záměr projektu s 3667 bytovými jednotkami pro
15 000 obyvatel. Po zbourání Dolních Roztyl se postavilo na počátku 60. Let při severní hranici Starého Spořilova sídliště Spořilov I, na východě pak sídliště Spořilov II. Mezi sídlištěm a starší vilovou zástavbou se postavila budova polikliniky (č. p. 2967) projektovaná Z. Přádou a P. Bečvářem.3

p

II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852 [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=2vm&map_region=ce&map_list=O_8_II
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p

p

Spořilov, oficiálně jedna městská čtvrť, která se nejen historickým a urbanistickým vývojem zapsala do povědomí lidí jako starý a nový Spořilov, zahradní město a svědectví socialistické výstavby. Dva rozdílné světy
spojené po vrstevnici vedenou hlavní ulicí pojmenovanou příznačně Hlavní. Těžiště původního centra Starého
Spořilova, Roztylského náměstí s kostelem, které spolu s Hlavní ulicí dělilo zástavbu podle světových stran na
severovýchodní, severozápadní, jihovýchodní a jihozápadní, se přesunulo více k obchodnímu a kulturnímu
středisku OC Centrum poblíž zastávky autobusu Hlavní. Tento spojovací princip je však narušován dopravními
tepnami, jimiž byla v období 60. až 80. let postupně obehnána zástavba Starého Spořilova včetně severní sídlištní hranice. Nepatrnými spojovacími články pro pěší se staly na úseku dlouhém 1,2 km přemostění Spořilovské, pěší lávka, dva podchody, a chodník pod mostem již na ulici Türkova.

Mapa z 20. let 20. století [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://www.zabehlice.net/mapy01.html

Letecké snímkování 1937-38 [cit. 17.4.2017]
Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/

3 Více z urbanistického a stavebního rozvoje Spořilova na stránkách:
Zdravého Spořilova, o. s.: http://zdravysporilov.webnode.cz/zahradni‑mesto‑sporilov/,
Prostor - architektura, interiér, design: http://prostor‑ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/historie.htm,
či Staré Záběhlice - historie a současnost: http://www.zabehlice.net/.
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Současný stav
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Necelých 14 tisíc lidí4 obývajících téměř soběstačné město ve městě co do občanské vybavenosti i technické
infrastruktury těží z výhod vlastního světa i blízkosti středu města a lokálního centra starých Nuslí. Nákupní
možnosti supermarketů Albert, Penny či michelský Kaufland a drobní živnostníci roztroušení po území Spořilova uspokojují základní potřeby konzumní společnosti. Kulturním, vzdělávacím i duchovním zájmům se snaží
vyhovět centrum služeb Centrum, drobní živnostníci, poliklinika, školy od mateřských až po střední, i základní
umělecké, a v neposlední řadě pak dominanta Starého Spořilova – kostel svaté Aněžky České a svatých patronů českých. Bohužel místní kino Sigma (později i na krátké období Edison) není v provozu. Oblast nabízí k posezení různé restaurace, hospody a bary. Podle dostupných internetových zdrojů se významně vyhledávanou
stala „První Pivní Tramway“ u sloupku výstupní stanice. Dříve zázemí pro řidiče tramvají se proměnilo v útulný
podnik ve stylu staré tramvaje, který láká svou kuchyní i stylovým provedením účtenek.
Zejména starý Spořilov nabízí dále svým uspořádáním i kvalitní veřejný prostor. Jeho koncepci včetně zeleně
tvořili v souladu s tezemi tvorby zahradních měst prof. Bertl s Ing J. Barkem a zahradníkem Ing. J. Sinkulem.
Do původní skladby dřevin patřily hlohy (Hlavní třída), bílé topoly (ul. Boční), platany, borovice černé, buky,
jeřáby, smuteční vrby, javory, dřezovce, katalpy a další. Při hospodářských uličkách se sázely ještě před prodejem domů třešně. Návrh veřejné zeleně doplňovaly i zahrady rodinných domů. Celý Spořilov má kromě vlastních parků, náměstí a ulic blízko k větším rekreačním celkům. Na severu se jedná o Hamerský rybník a okolí,
využívaný v zimních měsících k bruslení a v letních se kolem něj sdružují in‑line bruslaři. Sportovní centrum
Hamr či sad ovocných stromů Třešňovka představují další cíle aktivního trávení volného času. Východně od
Spořilova II směrem na Hostivař se pak rozkládá přírodní park Hostivař‑Záběhlice, jehož součástí je chráněné
území Meandry Botiče. Dál směrem na sídliště Na Košíku jsou i staré Sady zahradnické mládeže, které dokreslují okolí Ekologického centra Toulcův dvůr. V sousedství Spořilova se rozkládá též nejvýznamnější přírodní
útvar Krčský les. Na kilometry udržovaných cest v nejrozsáhlejším lesním komplexu jižní části hlavního města
se Spořilovští dostanou od stanice metra C – Roztyly nebo přes lávku v jižní části Starého Spořilova (nedaleko
GeoParku Geofyzikálního a Astronomického ústavu Akademie věd ČR).
Oproti jiným pražským čtvrtím tento ostrov disponuje dostatečnou dostupností městské hromadné dopravy,
spojením s dalšími částmi hlavního města. Autobusy dostupná trasa metra C (Budějovická, Kačerov, Roztyly) či
trasa metra A nás dopraví do odlehlých částí Prahy, Královských Vinohrad či do samotného centra města. Stejně však tramvaj číslo 11 či noční číslo 56 obyvatele převeze do 20 minut k Muzeu v čele Václavského náměstí.
Blízká železnice ještě čeká na své využití celoměstského významu. Nárůst individuální dopravy (od 90. let 20.
století) uspokojují tahy celoměstského i republikového významu obklopující a protínající území Spořilova.
p

Letecký snímek
Archiv MgA. Ing. arch. Michala Fišera

4 Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 obývalo analyzované území trvale 13 828 obyvatel,
tj. 10,5 % obyvatel MČ Praha 4 a přibližně 1 % obyvatel Hl. m. Prahy.

Na Spořilově začíná Exitem 1 brněnská dálnice D1, a Jižní spojka, tvořící severozápadní hranici, umožňuje
rychlé spojení se západním (Zličín) i východním okrajem (Černý Most) a výjezdem z Prahy směrem na Plzeň,
Liberec či Ústí nad Labem. Tyto dopravní tahy usnadňují Spořilovu i dojezdovou vzdálenost do rekreačních
oblastní dolního Posázaví, Průhonického parku či okolí Velkých Popovic.
Kvalitní komunikační síť sebou nese i svá negativa. Nadřazený dopravní skelet z počátku 70. až 80. let postupně Spořilov obklíčil, odtrhl od Krčského lesa a přeťal na dvě poloviny. Urbanistickou bariéru představuje
především již od roku 1986 - Spořilovská „spojovací“ komunikace mezi dálnicí D1 a Jižní spojkou. Čtyřproudá
silnice necitlivě přerušila přirozené pěší vazby mezi starou a novou částí čtvrti. Spojení se tak redukovalo na
dva podchody, chodník pod mostem na ulici Türkově, lávku u polikliniky a přemostění nad křížením s Hlavní.
Prvotní ideu zdravého a levného bydlení v kontaktu s přírodou (Krčským lesem) nahradil dopravní uzel, ve kterém se kříží prostřednictvím Severojižní magistrály, Jižní spojky a Spořilovské spojky dálnice D1, D5, D8 a dnes
i D11. K nepříznivé změně životního prostředí přispělo i přímé napojení Hlavní ulice, procházející centrem
rezidenční čtvrti na nadřazenou dopravní síť. S emisemi, smogem, zvýšenou prašností, nízkou kvalitou ovzduší
a hlučností, které ruší denní i noční režim, marně bojují pouze nesouvisle roztroušené protihlukové stěny zarůstající zejména na jihu břečťanem či zpestřené uměleckými graffiti a převládajícími „tagy“. Děti opakovaně
poukazovaly na problémy s neukázněnými pejskaři, kteří neuklízejí výkaly po svých mazlíčcích, a na projevy
vandalismu v podchodech či odloučených prostorech podél Spořilovské a navazujících kapacitních dopravních
staveb.5

22

Spojení dvou částí jedné čtvrti, které do 80. let rozděloval pouze generační rozdíl, trvale brání Spořilovská spojka. Její těžké zastřešení nabídne možnost znovupropojení, dá vzniknout novému veřejnému prostranství parkového charakteru, a umožní revitalizaci nejbližšího okolí urbanistické jizvy. Děti hodnotily stávající stav okolí
Spořilovské spojky, a diskutovaly o námětech a možných přístupech k parku nad Spořilovskou, včetně obnovy
navazujících veřejných prostor a plynulého napojení na zastavěné části území. Park podle nich reprezentuje
příležitost k setkání starého Spořilova s novým a posun ke zkvalitnění prostředí, zejména pak v návaznosti na
občanskou vybavenost a trávení volného času. Nevyhnuli jsme se ani snaze o nalezení rovnováhy mezi mírou
dopravní infrastruktury, jak hromadné, tak i soukromé dopravy, a znovuobjevením společenské hodnoty území.

5 Více na: http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Spo%C5%99ilov

Spořilovská pohledem dětí
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Pěší propustnost
26

Stávající spojení

1

Děti často i na vzdálenost jedné zastávky jezdí autobusem. Většina užívá k přecházení zejména přemostění
křížení Hlavní a Spořilovské (1). Představuje pro ně nejkratší spojení starého a nového Spořilova, tedy cestu
za přáteli, za centrem zájmových kroužků na ZUŠ v Dunické, nebo jednoduše trasu mezi domovem a základní
školou. Děti spojení využívají, i když jdou do OC Centrum, ať již za nákupy či zábavou. Neméně podstatným
důvodem je vazba mezi základní školou na starém Spořilově a gymnáziem či mateřskými školami na Spořilově novém. Sourozenci se často po škole vyzvedávají, anebo rodiče doprovázejí své potomky do jednotlivých
vzdělávacích institucí. Poněkud úzké chodníky mostu od silnice neoddělené však znesnadňují pohyb dvojic natož větší skupiny lidí. Přemostění spolu s lávkou (2) u polikliniky znamená i nejkratší cestu do městské knihovny v Postupické či na rozličné zastávky autobusů umístěné na Hlavní a Senohrabské, a tím i další spojení všemi
směry se zbytkem Spořilova i hlavního města. K poliklinice či Albertu (potažmo k OC Centrum) hojně využívají
lávku, která představuje druhé základní propojení starého Spořilova s novým. Lávka však bývá v zimě kluzká
a její příkré schody znesnadňují nástup zejména seniorům. Všudypřítomný hluk a smog z kolon aut i kamionů
též přispívají k nepříjemným dojmům z jejího přecházení.

2

Třetím ze čtveřice základních spojení je hojně využívaný severozápadní podchod mezi ulicemi Severní I‑Na
Chodovci (3), odkud jezdí autobusy s kratším spojením s destinacemi v jiných částech Prahy. Podchod používají děti bydlící v této části Spořilova či Záběhlicích, anebo když se vydají za sportem a rekreací na oblíbený
„Hamerák“. Tuto trasu na rozdíl od jihovýchodního podchodu nevnímají jako příliš nebezpečnou. Podchod
však vypadá jako špinavé, zapáchající a nevzhledné místo.
Problematičtější jsme zaznamenali jihovýchodní podchod (4) spojující ulice Zastrčená‑Choceradská, který
využívají děti z nového Spořilova i z přilehlé části Jižního Města chodící do školy pěšky. To, že jím některé
děti prochází, znamená pouze fakt, že nemají na výběr. Poukazují na opakovaný výskyt lidí drogově závislých
a opilců v podchodu nebo jeho těsné blízkosti, kteří v dětech vzbuzují strach. Potemnělost prostoru či jeho
zápach a vzhled nelibé pocity akcentuje. „Hnusnému a nebezpečnému“ podchodu se raději vyhýbají i za cenu
zacházky.

4
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Schéma stávajících spojení

Ač nepříliš příjemné a bezpečné představují výše zmíněné čtyři možnosti překonání Spořilovské jediné pěší
spojení jinak neprostupného úseku. Namísto lávek či podchodů by chůzi usnadnily úrovňové prostupy, které
by však nesměly mít charakter křižovatek Hlavní‑Senohrabská‑Na Chodovci, či v ulicích Severní I a Lešanská
(důležitý směr metro C – Roztyly). Sporadicky rozmístěné přechody na nich nabízí akorát dlouhé čekání a velmi krátký interval zelené.

Navrhovaná spojení
Více pěších spojení napříč parkem (1) by zvýšilo prostupnost územím a zlepšilo tak propojení starého a nového Spořilova. Široká nabídka cest skrz by umožnila kratší cesty do školy, na plánované zastávky tramvají či stávající autobusové zastávky, k Albertu na nákup svačiny, na polikliniku nebo do městské knihovny v Postupické
ulici. Při nejmenším by měla vzniknout spojení na úrovni nových zastávek tramvají a pak vždy alespoň v polovině vzdálenosti mezi nimi. Nakonec jakákoli propojení, která vzniknou napříč, kromě zkratek a větší možnosti
výběru, představují zejména bezpečné cesty parkem kdekoli na trase mezi domovy, školami či přáteli ze všech
koutů Spořilova.

1
4

Namísto podchodů by se měla realizovat úrovňová propojení nikoli však mosty (viz níže). Například alternativou pro jeden z neoblíbených podchodů by mohl být průchod parkem v oblasti Obrovského‑Struhařovská (2),
či Severní I‑Hrusická (3), kde by to navíc prosvětlilo zanedbané a temné zákoutí u panelových domů na straně
starého Spořilova. Obdobou je spojení mezi severozápadním koncem parku přes tramvajovou trať a silnici
k Autopalace Spořilov (4). S pěšími trasami a revitalizací této oblasti souvisí i obecný podnět k racionalizaci
rozmístění zastávek autobusů a přístupu k nim. Kupříkladu realizace propojení od výškové budovy k zastávce
autobusu Spořilov v ulici Na Chodovci (5) by dětem výrazně zkrátilo cestu přes most.

5
3

Podstatným momentem se ukázalo úrovňové propojení celého parku jednou hlavní cestou (6), která překoná
i Hlavní ulici. Pakliže na křižovatce s parkem nelze odstranit z ulice Hlavní auta (jak dvakrát zaznělo), děti by
se rády alespoň považovaly za uživatele prostoru, kde mají přednost před motorovou dopravou. Jakýkoli typ
přemostění, pokud to nebude „okrasný prvek nad rybníčkem“, nepřichází v úvahu. A ani pouhé přechody pro
chodce problém neřeší. V představách dětí převládá zóna parku, kterou mohou projet auta i jiné dopravní
prostředky, ale kde chodci mají přednost jako je tomu například v konceptech sdílených ulic6, které byly rozvinuty v Holandsku primárně pro ulice v obytných zónách. Některé z jejich principů jako omezení rychlosti,
jízdního pruhu a provozu aut, bezpečí chodců a jejich volný pohyb, efektivní využití místa, kvalita městské
ulice aj. by mohly být adaptovány i v případě ulice vyšší kategorie. Pravděpodobně námět směřuje k jakémusi
dopravně‑parkovému náměstí, které sebou přináší podstatné zklidnění dopravy zároveň se zajištěním bezpečí
pohybu pěších a nepřerušení jejich činností. V souvislosti s tím by měla být vyřešena i bezpečnost přechodů
kolem křižovatky Hlavní‑Lešanská‑Severní I (7!), kterou mnoho dětí prochází cestou do i ze školy.

28

7!

Diskuse se v řadě případů stočila i ke konkrétní podobě a charakteru hlavní cesty parkem, například s designem „portugalských dlaždic“ (viz Obr. 2, odd. Obrazová příloha, str. 48). Další představy o materiálovém
provedení se značně lišily. Cesta nabrala podob pískových, mlatových, povrchů vhodných pro sport či dlážděných. Aniž by rozporovaly návrh cyklostezky Senohrabská‑Na Chodovci, polovina dětí si parkem dokázala
představit volný pohyb jízdních kol, druhá oponovala a raději by je soustředila do vyhrazeného pruhu spolu
s in‑line bruslením či zimním běžkováním. Úvahy se nevyhnuly ani zábavným propojením celého parku a jeho
okolí různými typy obousměrných lanovek, jezdících chodníků a schodů pro staré lidi, vláčku na kolejích procházejících celým parkem či cestě důlním vozíkem, včetně myšlenky tobogánu za školy do OC Centrum a zpět.
Dostaly se i k jihozápadnímu okraji parku a výjezdu z tunelu, kde by realizovaly cestu k zelené ploše kolem
nově plánované točny tramvají (8), kam by mj. park plynule přecházel (také viz kapitola Vize parku nad Spořilovskou, str. 37).
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Schéma navrhovaných spojení

6 Z holandského originálu “woonerf”.
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Hodnoty, slabé stránky, podněty ke změně
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Hodnoty
Malebnosti zahradního města, ale, možná pro svůj kontrast, i Spořilova jako celku (1), si všímají již žáci čtvrtých tříd. Oceňují nejen celkovou kompozici, vzhled spořilovských domků, ale také klid, pořádek, množství
zahrad a vzrostlých stromů. Místo, které zve k procházkám a obdivu tamní architektury, láká kostelem svaté
Anežky České, ale i výškovou budovou na rohu ulic Hlavní‑Severní I.

3

„Radši bych chodil na Roztylské náměstí středem vilové čtvrti, než po Hlavní ulici.“

(respondent, 4. tř.)

6

Přirozeným společenským centrem nové zahradní čtvrti bývalo Roztylské náměstí (2). Ve smíšené zástavbě se
soustředila většina obchodů, služeb a restaurací. Monumentální plocha náměstí vyzývala od začátku k dalšímu využití. Právě toto prostranství vnímá i mladá generace jako jednu ze základních hodnot v území, kde se
při nejmenším dobře sedí a probíhá pod vodotrysky. Ačkoli by někteří uvítali více laviček, houpaček či květin,
Roztylské náměstí centrem zůstává i nadále pro mnohé obyvatele obou částí Spořilova. Nicméně zejména
díky obohacení čtvrti právě o nový Spořilov II se těžiště částečně přesouvá do prostoru OC Centrum (3), které
děti z hlediska dostupnosti (nikoli kvality) služeb, a možná spíše svému potenciálu, hodnotí veskrze kladně.
Velice oceňovanou se stala i nabídka kavárny Café Sambal (4) či hospoda Pivní tramway (5), která „slouží jako
takový kulturní centrum, je v turistickým průvodci, každej měsíc tam točej jiný pivo“ (respondent, 8. tř.). Neméně podstatnou výhodou je blízkost polikliniky (6), sportovního centra Hamr (7) či ZUŠ v Dunické (8).

11

„Kdyby tu nebyla poliklinika, lidi by museli jezdit k doktorům až do Krče“

17

15

(respondent, 4. tř.)

Žáci vzpomínali i vlastní školu (9), a to nejen díky možnosti setkání s přáteli, ale též kvůli hřištím, která k ní
náleží. Kromě této hrací plochy se zdržují i na plácku severně od panelového domu Severní I 2914/2 (10), či
v parčíkách mezi paneláky u ulice Svojšická (11), které pro ně představují klidné místo k přemýšlení i hře.

15

„Je tu klid na přemýšlení, čtení, ticho, hraní. Nejsou tam lidi.“

t

Schéma hodnot

(respondent, 4. tř.)

K hře povzbuzují též Roztylské sady (12), alej v ulici Jihovýchodní VI (13) nebo Hamerský rybník (14), kam rádi
chodí ve volném čase za přírodou, klidem a labutěmi. Pravděpodobně vzhledem k přesycení území dopravou
vyhledávají klidná prostředí, a plochy zeleně jakékoli kvality znamenají pro děti hodnotu samu o sobě (15).

24
Do této kategorie se tak dostala veškerá zeleň nalézající se mezi Lešanskou a Spořilovskou ulicí, plocha zeleně
plánované točny tramvají, a občas i různé ozeleněné zbytkové prostory sevřené dopravní infrastrukturou, prostor Retenční nádrže R5 u ulice Klapálkova, anebo stromový porost mezi Bojanovickou a Měchenickou ulicí,
který děti využívají i jako zkratku.

„Již teď je to hodnotné, jelikož je to zelené.“

9

(respondent, 8. tř.)

8

Kromě krajinářsko‑urbanistických hodnot se pozitivní momenty týkají i dopravního napojení, respektive dostupnosti celé Prahy, a to především díky Městské hromadné dopravě, která putuje do všech směrů. Několik
milovníků cyklojízdy zmiňovalo i cyklotrasy, a pár připomnělo v zásadě nejvyužívanější pěší spojení přes Spořilovskou - přemostění nad křížením s Hlavní (16). Dokonce se našla i ojedinělá kladná odezva na přehlednou
křižovatku s osvětleným přechodem pro chodce, a to Lešanská‑Jihovýchodní VI (17).
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Slabé stránky

6

I přes evidentní kvality hlukem a dopravou zatížená, nepřehledná a rušná oblast s nedostatkem zeleně vyvolává časté pocity chaosu a potenciálního nebezpečí. Tyto pocity se váží především k dopravní situaci, ale i sociální problematice. V okolí Spořilovské se navíc zejména v letních měsících hromadí množství prachu a těžko
se skryjete před sluncem. Nedostatek uživatelsky přístupné zeleně akcentuje nouze o funkční parky a dětská
hřiště, která se neudržují (zejména v oblasti nového Spořilova) a shlukují se na nich lidé z okraje společnosti.
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12

„Není zde místo, kterému bychom mohli říkat park, kam bychom mohli zajít po škole.“

1

(respondent 8. tř.)
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Nejčastějšími negativními vlivy z pohledu obyvatel Spořilova a chodců je hluk způsobený přemírou dopravy ať
již na okolních dálnicích, či vnitřních naddimenzovaných komunikací, zejména Spořilovské, Hlavní či Lešanské
‑Severní I (1). Problematiku Hlavní navíc těžké zakrytí Spořilovské neřeší. Děti se obávají rušení klidu v parku,
a toho, že auta zde budou mít přednost. Dopravní zátěži, zejména pak v ranní špičce, se nevyhne ani prostor
před základní školou, kde se kumuluje hluk a zápach (2). Přílišnou hlasitost přisuzují i projíždějícím autobusům. Prašnost, zápach a všeobecný smog znečišťují ovzduší a snižují tamní kvalitu života. Životnímu prostředí
nepřispívají ani nehody automobilů a nikdy nekončící dopravní zácpy, kvůli kterým nabírají zpoždění už tak
přeplněné autobusové linky. Možná právě to vyvolalo myšlenku zvýšení počtu autobusů obsluhujících okolí
a připomínkování tras. Například autobus 135 se příliš proplétá Spořilovem a raději by měl jet přímo ve směru
Severní I‑Lešanská. Stejná linka též staví na zastávce Nad Pahorkem pouze ve směru na Roztyly a nikoli cestou
zpět (3).
V některých případech je perspektiva dětí, a to nejen dojíždějících, ovlivněna rodiči‑motoristy, a tak se někteří
vyjadřovali i k organizaci dopravy, například k málu času na odbočení ze sjezdu z Türkovy do Lešanské (4) či
nevyhovujícím možnostem parkování v okolí OC Centrum (5) nebo v ulici Na Chodovci (6), kterou klasifikovali
jako přeplněnou a s nízkým počtem parkovacích stání pro rezidenty.
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Schéma slabých stránek

Nedostatek přechodů pro chodce a jejich nepřehlednost, včetně nechráněných nebezpečných ostrůvků se
řadí k typickým rysům území. Kupříkladu Senohrabská‑Klapálkova (7), poblíž plánované točny tramvají, je
obecně považována za nebezpečnou, zejména kvůli couvajícím kamionům, které zde způsobují mnohé dopravní nehody. Chybí zde i semafory a při přecházení se chodci ocitají na nezabezpečeném ostrůvku. Další
takovou nebezpečnou křižovatkou bez semaforů je Severní I‑Severovýchodní I (8), či Na Chodovci při vjezdu
na parkoviště AutoPalace (9). U přechodu přes Senohrabskou ve vyústění Svojšovické se zase nalézá nevyhovující chodník (10). Kvůli špatnému rozhledu, kterému brání i zaparkovaná auta, se děti obávají přecházení
(11) především na Hlavní v oblasti OC Centrum, přes ulici Hrusická pod budovou veterinární kliniky (bez přechodu) či Jihovýchodní VI, kde se s podobným problémem potýkají i řidiči. Za extrémně chaotické, s nebezpečným provozem a nepříjemné k přecházení pak považují křižovatky Hlavní‑Lešanská/Severní I (12) a Hlavní
‑Senohrabská/Na Chodovci (13). Tyto křižovatky kvůli velkým kapacitám silnic zabírají podle dětí i mnoho
veřejného prostoru. Bohužel v Lešanské/Severní I ulici si žáci stěžovali i na rychlost projíždějících aut (14).
Nejisté přecházení vzbudilo i otázky na jeho bezpečné zajištění v oblasti plánovaných zastávek tramvají. Nepříjemné pocity ale vyvolává též tmavá zásobovací ulice Bělčická (15).
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„Některý lidi tady jezděj jako blázni. Měli by tu udělat retardéry.“
(uvedl respondent 4. tř. na téma přecházení ulice v prostoru Lešanské‑Severní I)
Nepříjemné pocity znovu vyvolaly podchody pod Spořilovskou či její přemostění (16), kdy se děti „musí koukat na projíždějící auta a čichat spaliny“ (respondent, 4. tř.). Podchod a nebezpečí se stává téměř synonymem
nejen vzhledem k zápachu či nedostatečnému osvětlení, ale také proto, že je často navštěvují sprejeři, lidé
drogově závislí nebo močící opilci. Tyto projevy sociálně problematického chování zmiňovaly děti i v souvislosti s okolím retenční nádrže R5 mezi Choceradskou a Klapálkovou (17), a prostorem mezi křižovatkami
Lešanská‑Hlavní nebo Spořilovská‑Hlavní (18), kde jsou navíc i poházené odpadky a výkaly po psech. Na tuto
nejrušnější spořilovskou křižovatku se též váže „lokální centrum“ (19), které svému významu vzhledově, ani
formou či řešením parteru neodpovídá. Ani ubytovna na křížení ulic Hlavní‑Choratická (20), ubytovna u Záběhlického zámku (21), prostor před poštou u OC Centrum (22) či pod mostem na Hlavní (23), anebo u garáží
v ulici Podle Náhonu (24) se neřadí mezi oblíbená místa, protože se tam podle dětí často pohybují „divní lidé“
(respondent, 4. tř.). Mezi taková místa se zařadilo i parkoviště mezi Severní I a Spořilovskou (25), kterému
se raději děti vyhýbají a hodnotí je jako „nepřehledné, ošklivé, staré vrakoviště, které je nepříliš bezpečné“
(respondenti 4. tř.). Co do vzhledu k hodnotným veřejným prostorům nepatří ani plochy dvou parkovišť mezi
Klapálkovou a Choceradskou (26).

8
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„Jsou blátivé a vypadá to jako u skladu.“

(respondenti, 4.tř.)

Podněty ke změně
34

Kromě vlastního parku děti navrhovaly i některé změny v jeho okolí. V rámci pěších tras by uvítaly rozšíření
chodníků, úrovňové přechody a průchody. I v případě úzké pěší lávky by se lépe cítily na cestě. Pokud by si
však měly vybrat mezi zabezpečeným a světlým podchodem a nadchodem, příjemnější je jim proběhnout
pod nežli jít nad Spořilovskou.
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11
3

9

Více viz kapitola Pěší prostupnost.

2

Významné veřejné objekty a jejich nejbližší okolí se zařadily na seznam k rekonstrukci. V blízké budoucnosti by
se měl rekonstruovat interiér i exteriér polikliniky (1), spolu s vydlážděním cesty k ní, která je věčně zablácená. OC Centrum (2) by si zasloužilo též přestavbu, a to včetně revitalizace celého okolí, aby zde vznikl důstojný
veřejný prostor odpovídající lokálnímu centru, což by řešilo i nevzhledný předprostor Café Sambal (3). Někteří
by raději, kdyby se OC Centrum přemístilo zcela jinam. Stejně tak by tomu mělo být i v případě AutoPalace
(4), které „nesouvisí s okolím a trčí tu“ (respondent 4. tř.). Navíc zde auta zabírají mnoho místa, které by se
dalo využít třeba na hřiště. Rekonstrukci by se nevyhnula ani garáží v ulici Podle Náhonu (5). V neposlední
řadě by se mělo znovu zpřístupnit a obnovit bývalé kino Sigma (6), které nyní opětovně zastavilo svůj provoz.
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14

Širokým námětem k revitalizaci byly obecně nevyužívané, zbytkové či nefunkční plochy zeleně a hřišť. Uvádíme jejich seznam a výše v mapě jsou vyznačeny pod patřičným číslem.
7 - park sevřený točnou tramvají u stávající zastávky Spořilov a ulicí Podle Náhonu
8 - louka sevřená ulicemi U Mlýna a Na Chodovci, směrem k Hamerskému rybníku

„Jde si tam hrát, ale kaději tam psi.“

18

(respondent 4. tř.)

9 - nehezké nevyužívané hřiště a skatepark mezi ulicemi Dunická, Choratická a Bojanovická
10 - zničené hřiště mezi retenční nádrží R5 a Klapálkovou ulicí

15
17

V následujících plochách, též vyznačených ve schématu výše, spatřily děti potenciál a přály by si je připojit
k parku.

10

11 - park u školy sevřený ulicemi Lešanská, Hlavní, Spořilovská, Holčovická
t

Schéma podnětů ke změně

12 - zeleň mezi Severní I a Spořilovskou, včetně koncového cípu u napojení na Spořilovské na Jižní spojku
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13 - zeleň mezi objekty v sevření ulic Lešanská a Spořilovská
14 - pás vzrostlé zeleně mezi ulicemi Jižní I a Lešanská
15 - plocha zeleně na místě plánované točny tramvají
16 - zeleň u výškové budovy na rohu Hlavní‑Severní I
17 - zelené plochy mezi silnicemi Spořilovská, Türkova a 5. května
18 - plochy zeleně mezi Senohrabskou, Spořilovskou a Türkovou

03

Vize parku nad Spořilovskou
36

Základní charakteristika
Park v očích dětí charakterizují slova jako přirozené, přírodní, bez oplocení. Objevovala se téměř u každé aktivity či hřiště, ve všech diskusních skupinách bez rozdílu věku. Děti nechtějí být zavřené v klecích ani za plotem. Dalšími znaky jsou především osvětlenost a spojitost. Děti rozumí, že se mávnutím kouzelného proutku
nezbaví ulice Hlavní, ale věří, že na ní lze upravit dopravní situaci ve prospěch chodců tak, aby se z křížení parku a silnice stalo místo, kdy auta vstupují do parku, a nikoli že silnice protíná park.
Celý park by měl též zůstat pod zákazem kouření. V otázce dalšího omezení - venčení psů - však nepanovala
shoda. Úplný zákaz všech zvířat střídala absolutní volnost. Nakonec převážil názor, že v parku by mělo být
možné venčit psy na vodítkách. Provozní řád parku by měl zajistit, že psi bez vodítka se budou vyskytovat výhradně na místech k tomu určených, psích hřištích/loukách, a nikoli na sportovištích či pobytových trávnících.
V rámci údržby parku by se měly nainstalovat koše se sáčky na psí exkrementy.

4

4
stromové domy

větrné elektrárny

10
krmítka pro ptáky

34

19
pódium pro tanec

osvětlení

33
altánek

Další vybavení a prvky parku

34
amfiteátr

Prvky drobné architektury

Nepatrný rozpor se objevil i v otázce zavedení veřejné Wi‑Fi v celém parku. 44 žáků se shodlo, že tato služba
by se mohla objevit v okolí občerstvení, a této společensko‑kulturně pojaté oblasti, kterou více lokalizovali
k centrální části kolem křížení s Hlavní. Pouze čtyři hlasovali pro zavedení sítě po celé ploše parku. Desetkrát
se objevil i názor, že by zde tato služba neměla být zavedena vůbec. Ať již k omezenému či žádném poskytování Wi‑Fi děti vedla shodná myšlenka: „Bude to odvádět pozornost. Všichni budou chtít ťukat do mobilů.“
(respondent, 4. tř.)
Velice podstatným se ukázalo mít park co nejvíce zelený s velkým množstvím listnatých stromů, na které se
dětem lépe leze, činí podzim krásným a barevným, a dávají více stínu. Pár z nich by uvítalo i menší listnatý
lesík v jižní užší části. I přes výsadbu stromů by se měl zajistit rozhled přes vysoké objekty v Severní I. Nežli
květinovými záhony by se děti raději neomezeně pohybovaly po travnatých plochách všude, kde je to možné.
Zajisté by zde měla vzniknout pobytová louka s dostatkem stínu pod korunami stromů, možností sezení, odpočinku a možností pořádání pikniků na trávníku. V souvislosti se zelení a činnostmi až 54 dětí by chtělo pěstovat ovoce, zeleninu či bylinky v rámci komunitní zahrady.
Drobná architektura, mobiliář a vodní prvky
Park by měl nabídnout dostatečné množství pohodlného sezení ve stínu stromů i na slunci. A to nejen formou
pobytových trávníků, ale též laviček, na jejichž vzhledu se děti neshodly. Zdali by měly být moderní, dřevěné,
t

Schéma důležitosti prvků drobné architektury a dalšího vybavení parku
Pozn.: Počet vyjadřuje míru zastoupení podnětu při navrhování parku. Schéma není výstupem hlasování.

kruhové kolem stromů či s integrovanými zásuvkami, to nechávají na fantazii odborného tvůrčího týmu. Uvítaly by ale též kryté sezení, například u venkovního grilu, kam by se v případě deště mohly schovat. Zajímavou
myšlenkou vícekrát navrhovanou byla lehátka v centrální části, například poblíž občerstvení, která by se rozložila vždy v průběhu teplých měsíců.
Vzhledem ke stávajícím neupravovaným plochám často zaneseným odpadky a psími výkaly, by v parku neměly
chybět odpadkové koše, které by měly vypadat „designově. na úrovni“ a zároveň nabízet možnost třídění odpadků. Pytlíky na psí výkaly by měly být k dispozici v dostatečném množství v rámci celého parku.
Pro rychlé osvěžení po sportovních výkonech by se měly instalovat vodní rozprašovače a pítka. Děti by se rády
napily zejména v blízkosti sportovišť, ale zapomenout by se na ně nemělo ani v ostatních částech parku. K orientaci by přispěl informačně-orientační a naučně‑poznávací systém. Oba by za pomocí map, cedulek a šipek
sdělovaly důležité informace o parku, přírodě a historii Spořilova.
Děti nezapomněly ani na stojany na kola, zídky na okrajích tunelu, krmítka pro ptáky, které by u nich mohly
pozorovat či stromové domky, které by se staly zajímavou atrakcí. Z drobných objektů jmenovaly i altánek,
který by doplňoval například relaxační koutek s vodním prvkem, pódium pro tanec a další kulturní akce, či
amfiteátr - stupňovité sezení, kde by bylo dost místa pro projekční plátno venkovního kina, koncert i divadlo.
Ojedinělým nápadem skupiny devíti žáků čtvrté třídy byl přístřešek/útulek pro společensky vyloučené skupiny
lidí situovaný na zelené ploše těsně u severozápadního vjezdu do tunelu. Důvodem bylo, že tito lidé stavbou
těžkého zakrytí Spořilovské přijdou o svou „džungli“.
Většina dětí se dále shodla, že by rády umístily do parku vodní prvek. Názory na jeho podobu se relativně různily. 58 z nich se rozhodlo pro prvek, který nazvaly fontánou, jelikož voda by z něj tryskala, ale mělo by se pod
ní dát chodit a brouzdat se v ní. Prvek by tedy neměl splňovat pouze okrasnou, ale i uklidňující funkci. Instalovaly by jej do ohniska parku a někteří by třeba menších fontán chtěli mít více. Více než 40× zmiňovaly i hravější formu brouzdališť/vodních hřišť, které představují velkou atrakci (cachtání, lodičky) a skýtají letní osvěžení.
V zimních měsících by se dalo využít jako kluziště. Dalším typem se stala voda tekoucí (28× zmíněno). Ať již ve
formě řeky či potoka s malými vodopády by měl splňovat jednu základní vlastnost - procházet celým parkem.
Objevily se i náměty na bazény s průhledy do tunelu či jezírka/rybníky coby odpočinková místa s rekreační
pláží.
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Služby v parku

16

16

10

9

9

8

4

vodní prvek

jezírko

vodní hřiště

rozprašovače vody

bazén/koupaliště/aquapark

vodopády

vodoteč celým parkem

2
sáčky na psí exkrementy

26

3
zídky na okrajích tunelu

rybník přirozeného vzhledu

8
stojany na kola

31

13
lehátka

brouzdaliště

25
naučně-poznávací systém

57

25
informačníě-orientašční systém

pítko

26
lavičky pod stromy

58

27
kryté sezení

fontána

69
lavičky

Vodní prvky

97
odpadkové koše

Mobiliář

Park by měl nabízet i základní služby jako veřejné toalety (nikoli suché), s odděleným místem pro přebalování dětí poblíž nich, a „volnými“ umyvadly, přístupnými, aniž bychom museli vstoupit do interiéru veřejných
záchodů. Téměř jednohlasné zastoupení mělo i malé nenápadné moderní občerstvení situované v centrální
části parku. Nejdůležitější byl prodej pití a zmrzliny, proto také někteří navrhovali rovnou juice bar, cukrárnu
či zmrzlinárnu. V některých vizích se dokonce malé občerstvení proměnilo v menší restauraci vestavěnou do
trupu letadla, jejichž menší modely by se v parku mohly objevit jako atrakce. Spolu s možností občerstvit se
a osvěžit by do střední části umístily i trhy, či prostor pro trhy, který by byl blíže novému Spořilovu. Jako alternativní místo byl navržen prostor u polikliniky.
Nemělo by chybět ani venkovní kino, půjčovna sportovního náčiní, kol, koloběžek a bruslí či dek na zem,
a možnost k uložení si věcí (šatny/skříňky). Možná by se mohl objevit i obchod se sportovním oblečením či
objekt recepce celého parku. Ojediněle přišel námět lázní, pokestore nebo Fortuna 1. V nezanedbatelném
množství přicházely děti i s nápady půjčování knih, které by ocenily převážně starší generace a jehož součástí
by mohla být i atraktivní „knihovna na stromě“, nebo s minizoo či akváriem jako školní pomůckou. Několik
žáků pomýšlelo i na energetickou soběstačnost parku a navrhovali do něj větrné elektrárny.
Zájmové aktivity
Velká část diskuse se věnovala činnostem, kterými by děti park zaplnily. Vzhledem k jejich množství navrhovaly i jejich prostorové sdružování. Jedna nabídka činnosti přecházela v druhou, aniž by otevíraly branku, přelézaly zídku či vstupovaly do jiné klece. Důležitým principem bylo též „směšování“, aby například nevznikaly
zóny pouze pro jednu věkovou kategorii. V okolí polikliniky se častěji objevovaly klidovější zóny herních stolků
t

Schéma důležitosti typů mobiliáře a vodních prvků
Pozn.: Počet vyjadřuje míru zastoupení podnětu při navrhování parku. Schéma není výstupem hlasování.
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či lehčího cvičení a dětských hřišť, a ty se směrem k jihu většinou měnily v pobytové louky se společensko
‑kulturní náplní (kino, koncert), komunitní zahrady a sportoviště. Obdobně se dělo i na severním konci. Na
úplné okraje se soustředily spíše tréninkové psí louky, rušící aktivity či lezení. Směrem do středu se prolínaly
sportovně‑rekreační zájmy různých věkových kategorií a blíže škole pak preference dětí (kopaná, parkour, skatepark, aj.). Poblíž křížení s Hlavní ulicí je doplňovaly různé typy občerstvení, vodních prvků a trhů.
V parku by především nemělo chybět dětské hřiště s houpačkami, klouzačkami a prolézačkami, které je jinak až na Roztylském náměstí. Určitě by mělo nabízet vyžití pro různé věkové kategorie, pítko pro osvěžení,
a zákoutí pod stromy s lavičkami pro dospělé, jelikož minimálně část hřiště pro nejmenší by měla být pod
dohledem. Na takovém hřišti či jinde v parku by se také mohla instalovat trampolína, kolotoč, či dřevěné abstraktní sochy, možná i s tématikou zvířat, jako herní prvek (viz Obr.11, odd. Obrazová příloha, str.53). Velkým
tématem spojeným s hrou bylo i bludiště, které by určitě nemělo znamenat pouhé čáry na zemi, ale mělo by
být prostorové a některé parkové cesty by v něm mohly končit. Případně bychom mohli při procházce narazit
na víc takových menších bludišť ze zídek či zeleně. Nakonec by nemělo chybět ani hřiště pro seniory umístěné
u polikliniky a venkovní posilovna, kde se umístí hrazdy, bradla, kladiny, žíněnky a další fitness cvičební a posilovací pomůcky s různým stupněm obtížnosti. Cvičit by ale také chtěly děti volně na trávě. Jednou se mezi
náměty objevilo atletické hřiště. A třetina dětí by se ráda věnovala kondičnímu běhání, na které je třeba brát
ohled při výběrů vhodného povrchu pro cesty parkem.
Lezení představuje oblíbenou aktivitu napříč věkem, a proto vystupující tunel a jeho holé stěny žáky inspirovaly nejen k popnutí zeleně či vyhlášení jejích částí za legální prostor pro graffiti, ale též k instalaci lezeckých
chytů, a vytvoření cest různých obtížností. Podstatnou připomínkou byl měkký dopad! S touto činností přišly
i náměty na lanové centrum přitažlivé a zábavné pro děti i dospělé či jeho obdobu formou lesního hřiště (a la
Mirakulum). Terénních rozdílů by se mělo využít i k definování vyhlídkového bodu s dalekohledy.
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1
Fortuna

1
pokestore

2
okruh s vláčkem

2
juice bar

3
u toalet volná umyvadla

4
lanovka - poma

4
menší modely letadel

4
„restaurace na konci“ (u Autopalace)

4
restaurace z letadla

4
cukrárna/zmrzlinárna

6
akvárium

9
objekt recepce

10
obchod - sportovní oblečení a obuv

10
knihovna na stromě/pro staré lidi

14
minizoo

15
půjčovna sportovního náčiní,
kol, koloběžek a bruslí, dek na zem

17
šatny (skříňky pro uložení věcí)

23
trhy

33
místo k přebalování dětí

41
venkovní kino

44
Wi-Fi point

93
toalety

občerstvení

101

K dětem neodmyslitelně patří i jízda na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích a skateboardech či longboardech. Většina dětí se shodla na jízdních pruzích a vyhrazených místech (jako dopravní hřiště), ale přetrvával
i názor volného pohybu kol. V parku by rády viděly i dopravní hřiště, jelikož nejbližší je až v Krči a využily by ho
i děti ze Záběhlic, Jižního Města či Michle. Záliba ve skateboardech vyvolala velký zájem o skatepark a parkour
park. Měly by být umístěny co nejblíže škole, a nemusely by být ani oploceny, aby to nenarušovalo přirozený
výraz parku. Postačila by cedule „vymezeno pro parkour“, „aby kolemjdoucí nenadávali, že děti skáčí po zídkách“ (respondent, 4. tř.). Stejně jako v zimě by se brouzdaliště používala k zimnímu bruslení, tak by se „cyklopruhy“ mohly používat k běžkování.
Míčové hry všeho druhu lákají všechny. Pro takový případ by žáci využili víceúčelové hřiště co nejblíže škole. Branky, koše, síť, míče, vše by se dalo schovat k zapůjčení. Důležitá je jeho přístupnost, jelikož hřiště ve
škole využívá družina, a večer i o víkendu je zavřené. Diskutabilní se zdála i kvalita košů. Basketbal, volejbal,
beachvolejbal, frisbee, a do dalších her s míčem by se děti rády pustily. Pro kopanou by stačil rovný plácek
a možnost půjčit si branky. Takové místo, kam by si mohly jít kopat, na Spořilově nenajdeme. Velkou část dětí
by lákal i tenis a v malé míře ping pong. Sporty s pálkou by však kvůli ruchu i vzhledu situovaly do odlehlejších
částí parku. Výjimečně jsme zaznamenali i specializovaná hřiště na airsoft, paintball či lasergame, floorball
nebo „jump park“ (sestava trampolín a nafukovacích hradů). Ale kupříkladu minigolf by si přišlo zahrát 31
z dotazovaných dětí, jelikož to pro ně znamená mezigenerační zábavu.
Odpočinek spojují děti i s jídlem, a proto by nemělo chybět místo pro piknik. V blízkosti by se měl nacházet
objekt veřejných toalet, místo k přebalování i dostatek odpadkových košů. Piknikové stoly s lavicemi nejsou
podmínkou, ale mohly by zde být venkovní grily a ohniště. Zacházení s ohněm by však mělo být kontrolované
a plocha by k tomu měla být uzpůsobena, aby se omezilo riziko vzniku požáru. Děti rády posedí po širým nebem na trávě, jen v případě deště by se chtěly schovat do altánku.
V zeleni se dětem i dobře maluje a zejména pak v zimě sáňkuje. Ocenily by tedy i kopec k zimním radovánkám. Rády by hrály i deskové hry na hracích stolech (šachy, Člověče, nezlob se aj.). Netradičními v podstatě
ojedinělými náměty byly místo pro kempování, letní bobová dráha nebo autodráha, bungee jumping či důl.
Někteří kluci by rádi prostor k pouštění dronů a RC modelů.
t

Schéma důležitosti služeb a zvláštních atrakcí v parku
Pozn.: Počet vyjadřuje míru zastoupení podnětu při navrhování parku. Schéma není výstupem hlasování.
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24
21
20
18
17
16
15
14
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10
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8
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7
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4
4
4
4
3
2
2
1

psí louka
venkovní gril
dětské hřiště (s dohledem - 6x)
komunitní zahrada
pobytová louka
místo pro piknik
lezecká stěna
venkovní posilovna
jízda na kole
tenis
kolečkové brusle
parkour park
vyhlídkový bod
skatepark
bludiště (prostorové, 3D)
kopaná
minigolf
hrací stoly pro stolní hry
běhání
ohniště
dopravní hřiště
sochy (herní prvek)
zimní bruslení
lanový park

víceúčelové hřiště
basketbal
sáňkování
volejbal
houpačky
cvičení
venčení psů
malování
fitness
trampolína
legální stěna pro graffiti
běžkování v zimě
hrazdy a bradla venkovní
airsofoft hřiště
prolézačky pro různý věk
hřiště pro seniory u polikliniky
místo pro drony a RC modely
frisbee koše
pinkponk
letní bobová dráha či autodráha
místo pro kempování
kolotoč
lesní hřiště (jako Mirakulum)
atletické hřiště, bungee jumping či důl

t
q
Schéma důležitosti aktivit a k nim potřebného vybavení
Pozn.: Počet vyjadřuje míru zastoupení podnětu při navrhování parku. Schéma není výstupem hlasování.
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Stručné shrnutí
44

Ze zpracovaných dat vyplývá, že nejpodstatnější otázky se týkají dopravy, zeleně a socio‑patologických jevů.
MHD je vnímáno jako víceméně pozitivní element spojující Spořilov s různými kouty Prahy. Oproti tomu
doprava jako celek (a zejména ta osobní a tranzitní) se pojí s nadměrným hlukem, zápachem a znečištěním,
které znepříjemňuje nejen trvalý pobyt v území, ale též rekreační potenciál budoucího parku. Děti vnímají
zeleň jako oázu klidu a ticha, ale též její pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a života na Spořilově. Zásadním tématem nového prostoru se tak stalo sjednocení, tj. nepřetínat prostor dopravní tepnou. Pokud však nelze jinak,
návrh by měl umožnit vytvoření prostoru, kde budou mít uživatelé parku a jejich aktivity přednost. Rušný
průtah Hlavní ulice by totiž park rozdělil na dvě kvalitativně odlišné části, a opět by zde vznikla zásadní bariéra
v prostoru. Inspiraci lze nalézt v konceptech holandských sdílených ulic (woonerf), či různých forem náměstí
a pěších zón s integrovanou motorovou dopravou. Pakliže však zůstává nosnou myšlenkou těžkého zakrytí
Spořilovské spojování doposud rozdělených částí města, měl by jí docílit a podporovat i park nad ní.
Park láká především místy k odpočinku i aktivnímu trávení volného času. Nabídka různých kvalit sezení, pocit
bezpečí, přehlednost a snadná orientace se řadily mezi jeho základní charakteristiky. Neoddiskutovatelně pozitivní element představují stromy a možnost posezení v jejich stínu nenahraditelnou devizou prostoru. S tím
souvisí i volný pobyt a pohyb po travních plochách, který dětem chybí. Zároveň děti kladou důraz místo pro
hry (hřiště a sportoviště) a jiné vyžití včetně kulturního (prostory pro trhy, venkovní kino, divadlo aj.). Vzhledem k široké paletě zájmů dětí a z toho plynoucímu velkému množství navrhovaných aktivit by mělo dojít
k jejich sdružování, prolínání a sdílení, nikoli zónování ať již věkové či prostorové. Centrální část představovala
hlavní sportovně‑rekreační dění, které doplňovaly prostory občerstvení, trhů a hravých vodních prvků. Směrem k okrajům se náplň více zklidňovala. Intenzivní sportovní nasazení střídalo lehčí cvičení či herní stolky,
a i ty se nakonec měnily v pobytové louky se společensko‑kulturní náplní (kino, koncert, piknik aj.), komunitní zahrady a v rámci principu směšování a prolínání i drobná hřiště. Vyhlídkové body na koncích přecházely
v účelově situované lezecké stěny či tréninkové louky pro psy. Osvěžení zajišťovaly drobné stánky, ale spíše
pítka, rozprašovače, vodotrysky a brouzdaliště.
Zásadní zůstala i otázka pořádku a čistoty. Požadavek na dostatek odpadkových košů na tříděný odpad, sáčků
na psí exkrementy či rozmístění toalet s volným přístupem k mytí rukou a přebalovacím místům by měl návrh
důsledně zohlednit. Vlastní údržba a potenciál záměru vyvolává otázku udržitelnosti a s tím i ekonomické
náročnosti. Navrhovaná energetická soběstačnost, byť částečná by se stala pouze výhodou. Podstatným je
však prvotní rozhodnutí s dopadem do samotné studie projektu, zdali se bude jednat o prostor lokálního či
nadmístního významu. Doporučujeme zpracování srovnávací analýzy na základě referenčních projektů v Praze
a jiných větších českých městech, která se bude přednostně věnovat jednotlivým typům parků, jejich uživatelům, provozním řádům, programovým náplním i nárokům na vlastní chod a údržbu.
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Obr.1 Aktivity v parku. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.3 Aktivity v parku. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.2 Aktivity v parku. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.4 Aktivity v parku. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.5 Aktivity v parku. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.7 Letadla a větrná elektrárna. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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Obr.6 Opičí dráha. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.

p

Obr.8 Zákoutí u minizoo. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.

52

53

p

Obr.9 Svítidla. Autoři: žáci 4. a 8. tříd, projektový den na ZŠ Jižní IV.

p

Obr.10 Moderní lavička. Autor: žák 8. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.

p

Obr.11 Sochy jako herní prvky. Autor: žák 4. třídy, projektový den na ZŠ Jižní IV.
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