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Úvod
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Projekt byl realizován v rámci naplňování doporučení vyplývajících z Generelu veřejných prostranství. Cílem
plánovacího stanu bylo pochopit, jak v současnosti vnímají a užívají park jeho návštěvníci a získat podněty k
možné budoucí funkční a programové náplni. Výsledkem projektu bude podklad pro zadání architektonicko
-urbanistické studie revitalizace tohoto významného veřejného prostranství na území Prahy 4.
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Plánovací stan. Autor fotografie: Alica Brendzová
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Formát
8

Plánovací stan byl v parku umístěn po dva všední dny a jednu neděli v září 2017. Sběr dat zajišťovali vždy dva
tazatelé využívající kromě textového záznamu podnětů také zákresu do mapy.
Tazatelé zjišťovali:
a. hodnoty a problémy parku: co se návštěvníkům v parku líbí/nelíbí, co zde mají/nemají rádi, co zde dobře
funguje/nefunguje? 											
(viz část 06 Hodnoty parku/pozitiva, resp. část 07 Problémy parku/negativa)
b. stávající formy využívání veřejného prostoru kombinací zúčastněného pozorování aktivit v parku a dotazů Co v parku nejčastěji/nejraději děláte? Jak často? Při jaké příležitosti? 					
(viz část 08 Aktivity/stávající využití parku)
c. důležitá spojení do parku a skrze park identifikovaná na základě třídenního zúčastněného pozorování
(viz část 05 Spoje/pěší propojení)
d. poptávané aktivity, prvky, úpravy: co by se podle návštěvníků mohlo v parku zlepšit a doplnit? Co by zde
rádi dělali a nemají k tomu vhodné zázemí/vybavení? 							
(viz část 09 Návrhy na zlepšení parku)
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Metodologie
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Celkově bylo sebráno více než 600 podnětů (160 pozitiv, 134 negativ, 104 aktivit, více než 200 návrhů na změnu) od věkově různorodých respondentů. Podstatnou část respondentů tvořily děti, jelikož se v těchto dnech
pořádaly sportovní a kulturní akce s hojnou účastí dětí.
Metoda “plánovacího stanu” umožňuje sběr informací od uživatelů tváří v tvář. Tímto způsobem je možné
doptat se na další podrobnosti týkající se řešeného tématu, a tím prohloubit pochopení v daném směru. Charakterem jde ale stále o anketní sběr informací bez statistické výpovědní hodnoty. Tento fakt ovšem v tomto
směru není na závadu, jelikož není cílem znát reprezentativní názor populace na jistý problém. Cílem techniky
je sebrat data, která vypovídají o jednání občanů při používání parku, o jejich motivacích k návštěvě parku, a
přáních na jeho další rozvoj. V tomto směru může být inspirativním materiálem pro každého odborníka, který
se rozhodne opřít o přání a představy reálných uživatelů parku.
Hodnocení je rozděleno podle četnosti podnětů na velmi časté (uvedené nezávisle na sobě několika desítkami
návštěvníků plánovacího stanu), časté (uvedené obvykle kolem jedné desítky návštěvníků) a ostatní, zmíněné
v jednotkách případů, což však nutně nesnižuje jejich relevanci.

p

Park Na Pankráci. Autor fotografie: Alica Brendzová
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Celkové vnímání parku uživateli
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Park na Pankráci je oblíbeným veřejným prostranstvím. Návštěvníci vyjadřují vysokou míru spokojenosti s
jeho celkovou údržbou, stavem a fungováním. Mnohokrát zazněl názor, že park je vyhovující v současné podobě a není proto třeba žádných větších zásahů. Oceňována je zejména velká otevřená plocha umožňující
značnou variabilitu aktivit. Toto multifunkční prostranství doplňuje Café Na půl cesty, které je pro mnoho lidí
synonymem tohoto parku. Dotváří svobodný charakter parku otevřeného všem druhům uživatelů a jejich potřebám. Stejně jako park je kavárna neformálním místem, kde si každý najde, co potřebuje. Park má bohatou
kulturní historii a současnost. Je vnímán jako přirozené místo setkávání a propojování lidí.
Naprostou většinou návštěvníků plánovacího stanu byl také kladně přijímán návrh nového vodního prvku.
Kritické hlasy nejčastěji uváděly, že je příliš velký, že je zbytečný a vykácí se kvůli němu keře, nebo že se v něm
budou koupat psi a lidé bez domova.
Naopak se znepokojením pohlížejí návštěvníci na rozrůstající se výškovou zástavbu kolem parku. Zaprvé
proto, že většině z nich se nové výškové budovy nelíbí, zadruhé proto, že z nových budov směřují do parku
další lidé a už nyní je zde v některých dnech „hlava na hlavě“.
Kontroverzním tématem je soužití pejskařů a některých dalších skupin uživatelů (rodiny s malými dětmi,
lidé piknikující na louce). Pejskaři poukazují na příliš malou a špatně označenou plochu, kde smějí legálně
volně pobíhat psi. Jiné skupiny uživatelů si stěžují na nedisciplinovanost některých pejskařů, kteří nechávají
volně pobíhat psi mezi dětmi a na „piknikové“ louce nebo neuklízejí psí výkaly. Výrazná většina návštěvníků se
shoduje na nutnosti nalezení jasných, srozumitelných pravidel soužití pejskařů a ne-pejskařů.
Problematické je také střetávání se skateboardistů a bruslařů se seniory a rodiči s kočárky na frekventovaných
hlavních pěších trasách skrze park. Obě skupiny uživatelů se shodují na tom, že skateboardisté, bruslaři i
jezdci na koloběžkách by měli mít své vlastní trasy.
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Park Na Pankráci. Autor fotografie: Alica Brendzová

Ve vztahu k frekvenci využívání parku lze rozlišit tři skupiny návštěvníků. Zaprvé obyvatele blízkého okolí, kteří
park navštěvují (skoro) denně nebo několikrát do týdne. Tito tvoří přibližně polovinu návštěvníků plánovacího
stanu. Nejčastěji se jedná o pejskaře, seniory a rodiče s malými dětmi využívající park ke každodenním procházkám. Druhou skupinu představují starší děti, mládež a lidé v produktivním věku žijící v docházkové vzdálenosti, kteří navštěvují park za hezkého počasí k rozmanitým sportovním a rekreačním aktivitám podrobně
popsaným níže. Třetí významnou skupinu uživatelů (zhruba 20 %) tvoří přespolní návštěvníci, které přivádějí
především nejrůznější sportovní, zábavní a kulturní akce, které se v parku odehrávají. Naproti tomu někteří
návštěvníci z nejbližšího okolí (zejména ti častí) poukazují na to, že v některých obdobích roku je takových akcí
až moc, takže park Na Pankráci přestává být příjemným klidným místem a mění se v „lunapark“.
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Přístup do parku z východu od ulice Pujmanové (S1) je v současnosti narušen stavební činností na okraji „pentagonu“. Nutná zacházka až k přechodu na křižovatce Pujmanové/Hvězdova (S2). Po ukončení stavebních prací a zprovoznění vodního prvku půjde o nejfrekventovanější vstup (kromě rezidentů také pracovníci kanceláří,
zákazníci OC Arkády Pankrác a další návštěvníci přicházející od stanice metra).

S3

Na severu se nachází bariéra oploceného parkoviště (červená linie), které však bude nahrazeno rezidenčním
projektem (S3). Tím se zde otevírá možnost přehledného a pohodlného severního přístupu do parku. Nevyužit zůstává potenciál výhledu ze severního okraje parku na starou Prahu a Hradčany.

sport
posezení,
občerstvení
relaxace

Chybí přechod u nejčastějšího jižního přístupu do parku, z ulice Kaplické (S4). Ze sídliště je nutné buď přebíhat
silnici nebo si zajít až na přechod u kruhového objezdu Milevská/Pujmanové, což většina chodců nečiní (S5).
Křižovatka s kruhovým objezdem K Sídlišti/V Rovinách/Nad Pekařkou/Na Klaudiánce je řešena nevhodně pro
chodce (S6). Pro legální přejití po přechodu je nutno „zajít si obloukem“. Řada chodců si tak zkracuje cestu
přebíháním u autobusové zastávky Kavčí Hory (S7).
Síť cest uvnitř parku lze označit jako plně dostačující/vyhovující. Potvrzuje to jak pozorování pohybu návštěvníků parku a absence zkratek/pěšin v trávě, tak absence požadavku nových pěších tras skrze park mezi podněty návštěvníků plánovacího stanu. Nejfrekventovanější trasy skrze park označujeme silnější čarou, ostatní
trasy čarou tenčí.

S7
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Schéma stávajících spojení
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H3

H5
H13
H1

H3

H2

Hodnoty parku/pozitiva
Celkově se sešlo bezmála 200 podnětů k hodnotám a současným kvalitám parku. Mnohokrát zaznělo, že celý
park je funkčním celkem, kde není třeba nic měnit. Obecně je vidět, že je lidmi velmi oblíben, a často navštěvován. Park je živým místem plným lidí, aktivit a akcí. K parku neodmyslitelně patří Café Na půl cesty, které
mu dodává osobitý charakter svobodomyslného místa pro všechny lidi bez rozdílu. Jako hodnota byl park často zmiňován jako celek, což je významné, protože otázky byly logicky stavěny spíše na jednotlivých pozitivních
částech (momentech) parku. Níže jsou shrnuty nejvýznamnější skupiny hodnot v parku. Pozitiv je mnoho,
nejčastějším hodnocením ale bylo – „park je skvělý takový, jaký je“.
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Schéma hodnot parku a pozitivních momentů
Velmi časté podněty

H8 H3 H14
H4

H11

H1

Volná travnatá parková plocha

H2

Café Na půl cesty

H3

Dětská hřiště a ostatní zábavné prvky pro děti

Časté podněty
H4

Senior fitness park

H5

Volně umístěné skupiny židliček a stolečků v prostoru

H6

Dobrá údržba parku, čistota

H7

Kulturní, sportovní a společenské akce v parku

H8

Vodní prvek v parku

H9

Asfaltový okruh kolem centrální louky parku

Ostatní podněty
H10

Workout (venkovní posilovna)

H11

Pítka s pitnou vodou
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H12

Pokémoni (virtuální vrstva parku)

H7 - Kulturní, sportovní a společenské akce v parku

H13

Vzrostlá parková vegetace

H14

Záhony trvalek u fontány

Kladně jsou hodnoceny různé akce, které se v parku ději. Park je viděn jako živé místo, kde je možné vyplnit
smysluplně volný čas především dětem. Akce dle vyjádření respondentů do parku v rozumné míře patří, a
zatraktivňují jej.

H15

Knihobudka

H8 - Vodní prvek v parku

		

Hřiště na petanque blízko kavárny

		

Široký věkový rozptyl návštěvníků parku

		

Dostatek stínu u dětských hřišť a posiloven

Pozitivně (s výhradami) je vnímána současná fontána v západní části parku, která je v letních měsících využívaná pro osvěžení dětí a psů. Kladně byl hodnocen i záměr nového vodního prvku realizovaného spol. Skanska. Výhrady byly nejčastěji k umístění poblíž frekventované silnice, a čištění. Souběh provozu psů a dětí dělá
starosti především rodičům.

		

Bezbariérový vstup, otevřenost do všech stran

H9 - Asfaltový okruh kolem centrální louky parku

		

„Slaměný“ domek na západní louce

Využívaný dětmi na stále populárnějších koloběžkách s mikrokolečky, pro bruslení na kolečkových bruslích, k
joggingu a výletům s kočárky. Je to jedno z mála míst, kde mohou především děti volně jezdit na všech možných kolečkových vehiklech.

Veřejný šatník a lednice

H10 - Workout (venkovní posilovna)
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Upřesnění výše uvedených bodů

H11 – Pítka s pitnou vodou

H1 - Volná travnatá parková plocha

H12 - Pokémoni (virtuální vrstva parku)

Nejvíce hlasů posbíral obecně parkový charakter veřejného prostoru, konkrétně pak nezastavěný, volný charakter středové části parku. Největší část parku tvoří volná rovná louka, kterou lze využít všemi možnými způsoby. Je to místo pro mnoho nejrůznějších aktivit. Je každodenně využíváno ve všech ročních obdobích. Jako
hodnota byl uveden souběh provozu pejskařů a ne-pejskařů. Stejný rys je ale také často uváděn jako problém.

Do budoucna jistě sílící trend, který do parku přivádí nové uživatele častěji než dříve. V parku je několik cílů
(tzv. Pokémonů) viditelných pouze ve virtuální realitě dostupné nejčastěji přes chytré telefony.

H2 - Café Na půl cesty

Tento bod platí pro celý park. Pozitivně hodnoceny jsou vzácné dřeviny, včetně jejich popisků. Prakticky jsou
viděny bariéry vzrostlé zeleně na jihu a severu parku oddělující tuto plochu vizuálně od silničních komunikací.
Zeleň ale zajišťuje také stín, v kterém se nacházejí všechna hřiště. Navíc poskytuje možnost k dětské hře - oblíbená je “schovka” za kavárnou.

Kavárna oživuje park. Jako hodnota je vidět, že se jedná o kavárnu a nikoliv „umaštěný“ kiosek. Je jen jedna,
což na potřeby návštěvníků parku stačí. Netlačí se do prostoru parku, naopak je s ním v přirozené symbióze
bez nutných předělů. Kladně je hodnoceno veřejné WC, sociální rozměr kavárny jako chráněného pracoviště
pro handicapované pracovníky, a pravidelné hudební a další kulturní akce. Café Na půl cesty dodává parku
celoměstský význam a to již od 90. let minulého století.
H3- Dětská hřiště a ostatní zábavné prvky pro děti
Oblíbena jsou dětská hřiště v jižní části parku. Všechna jsou zastíněna a oplocena, takže děti neutíkají. Jako
hřiště ale děti také často využívají seniorské cvičební prvky, venkovní posilovnu (workout) a fontánu. Někteří
návštěvníci upozorňují, že není dostatečná kapacita pro děti a dospělé uživatele cvičebních prvků.
H4 - Seniorské cvičební prvky
Oblíbené místo navštěvované mnoha dospělými, nejen seniory, a také rodiči s dětmi.
H5 - Volně umístěné skupiny židliček a stolečků v prostoru
Tento bod byl uváděn i lidmi, kteří lavičky uprostřed parku nevyužívají. Pro ně znamenal pozitivní signál humanizace parku. Pro ostatní je to používaný prvek, alternativa k sezení na trávě. Využíváno v době obědů pro
konzumaci přineseného vlastního jídla.
H6 - Dobrá údržba parku, čistota
Oceňovaná je pravidelná péče o mobiliář parku, zeleň, záhony. Respondenti často vyzdvihovali čistotu, upravenost parku i přítomnost městské policie.

H13 - Vzrostlá parková vegetace

H14 - Záhony trvalek u fontány
Nápaditá, bohatá a trvalá výsadba v okolí fontány na západě parku. Jedná se o kombinaci divokých travin,
skalniček a dalších rostlin, které nepřipomínají upravenost parku tzv. „anglického typu“.
H15 - Knihobudka
V návrzích se objevil také nápad na její rozšíření o zastřešenou pergolu či altánek pro četbu zdejších knih. Výměna knih v knihobudce má své příznivce.
Další zmiňované pozitivní momenty v parku
Jedná se o park, který je otevřený všem generacím a typům návštěvníků. Určující je z tohoto pohledu především Café Na půl cesty, který klade důraz na inkluzivní charakter místa otevřeného všem. Volný prostor láká k
pořádání mnoha akcí. Z nejčastějších dalších připomínek lze ale zmínit, že park je oceňovaný v současné podobě, jeho změna není potřebná.
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Problémy parku/negativa

P7

P17
20

t

P2

P13
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Velmi časté podněty

P1

P1
P14
P1

P9

P18

P10 P11 P16
P15
P8

P5

P18
P3

Schéma problémů parku a negativních momentů

P1

Nedostatek herních prvků pro děti

P2

Znečišťování louky psími výkaly

P3

Chybějící/ nevyhovující WC

P4

Výstavba v okolí parku

P5

Hluk a znečištění z automobilové dopravy

Časté podněty
P6

Nedostatečný prostor pro volné venčení psů a nedostačující infrastruktura

P7

Venčení psů bez vodítka

P8

Užívání senior fitnessu a posilovacích strojů dětmi

P9

Hluk z akcí v ploše parku a z Café Na půl cesty ruší obyvatele okolních domů

P10

Kulturní akce nadměrně zatěžují infastruktury parku (WC, kavárnu)

P11

Nedostačující/ nevyhovující mobiliář (koše, osvětlení, pytlíky pro pejskaře)

P12

Málo laviček zastíněných proti slunci a dešti

P13

Pétanque – nevhodné umístění a nedostačující údržba

P14

Dlažební kostky

P15

Chemická úprava vody ve fontáně

P16

Chybějící vyžití pro starší děti
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Ostatní podněty

		

Problematické parkování v okolí parku – nedostatek

		

Nedostatečná údržba zeleně – trávníku, záhonů trvalek

Zaprvé, z důvodu nedostačujících kapacit dětských hřišť, která jsou často přeplněná a také pro děti „nudná“, a
za druhé z důvodu, že seniorské hřiště nabízí prvky pohyblivé a tím atraktivnější pro děti, dochází pravidelně
k současnému využívání seniorských fitness strojů seniory, dospělými v produktivním věku a dětmi, pro která
nejsou stroje určená. Někteří uživatelé pociťují přítomnost dětí jako nevhodnou z důvodu rizika úrazu dětí
během hry. Podnět se rovněž týká posilovacích strojů v jihovýchodním rohu parku, kam si chodívají hrát starší
děti a zaujímají prostor uživatelům, kteří chtějí prostor využít k posilování a procvičování.

		

Nekoncepčnost parku

P9 - Hluk z akcí v ploše parku a v Café Na půl cesty ruší obyvatele okolních domů

P17

Knihobudka

P18

Bariérové vstupy

Upřesnění výše uvedených bodů

Hudební doprovod akcí i mluvené slovo se nese volným prostorem kolem parku a obtěžuje obyvatele v okolí.
Souvisejícím podnětem je stížnost na hluk pocházející z živých hudebních vystoupení v interiéru kavárny, daný
nevyhovujícím technickým řešením nazvučení hlasité produkce v malém prostoru.

P1 - Nedostatek herních prvků pro děti

P10 - Kulturní akce nadměrně zatěžují infastruktury parku (WC, kavárnu)

Dvě dětská hřiště v parku neposkytují dostatek vyžití dětem, a to ani předškolním. Hřiště jsou malá, zapadlá,
umístěná u frekventované silnice. Hrací prvky jsou nenápadité, nelákají k aktivní hře.

Pořádané akce lákají do parku velké množství lidí, kteří kromě souběžných příležitostí k občerstvování (jsou-li
poskytované), využívají i tyto služby v kavárně. Během veřejných akcí (kulturních, sportovních atd.) se v kavárně tvoří velice dlouhé fronty při koupi občerstvení a také na veřejném WC v kavárně. To během akcí také trpí
nedostatečnou údržbou, která je nad lidské kapacity kavárny.

P2 - Znečišťování louky psími výkaly
Část uživatelů zaznamenala znečišťování trávníku a oblastí okolo dětských hřišť, což znemožňuje pohodlné
využívání zelených ploch k piknikům a posezení.
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P8 - Užívání senior fitness a posilovacích strojů dětmi

P3 - Chybějící/ nevyhovující WC
Stávající WC v parku (veřejné WC v severozápadní části, a WC v Café Na půl cesty) nestačí svojí kapacitou ani v
běžném provozu parku, natož během veřejných akcí. WC v parku rovněž na některé uživatele působí nepřívětivě svým materiálovým provedením. Problémem je také bariérovost WC v kavárně pro rodiče s kočárky.
P4 - Výstavba v okolí parku

P11 - Nedostačující/ nevyhovující mobiliář
Funkčně anebo esteticky nevyhovují svým stavem prvky mobiliáře jako odpadkové koše, osvětlení, pytlíky pro
pejskaře, neudržované lavičky ve východní části i dřevěné truhlíky se záhony trvalek.
P12 - Málo laviček zastíněných proti slunci a dešti
Málo laviček zastíněných proti slunci a dešti – Podnět se týká hlavně promenády u kavárny. V parku dále chybí
altánek, který by poskytl úkryt před náhlým deštěm nebo prudším sluncem v letních dnech.

Vysokopodlažní výstavba ve východní a západní části překáží uživatelům esteticky – svojí hmotou působí nelidsky, znehodnocuje vizuální horizont parku, podporuje pocit stísněnosti a umenšuje pocit z pobytu v zeleni
„jako v přírodě“. Zároveň probíhající výstavba ruší hlukem a prašností.

P13 - Pétanque –nedostačující údržba

P5 - Hluk a znečištění z automobilové dopravy

P14 - Dlažební kostky na okruhu – rozporuplný bod

Ulice Milevská představuje jednu z hranic parku, na dojmu z vstupu do něj se podepisuje negativně. Tvoří
bariéru vstupu (absentující přechody, viz níže), a také svojí frekventovaností přináší do ovzduší v parku hluk a
exhaláty z projíždějících aut. Podnět je také relevantní k ulici Pujmanové, zde však je pociťovaná snížená kvalita pobytu v parku umenšená prostorem ve východní části, který není využíván stejně intenzivně jako centrální
louka a louka v západní části, u kterých je senzorický kontakt s automobilovou dopravou v tomto důsledku
intenzivnější.

Zaznamenán byl souhlas s potřebou řešit situaci možných střetů cyklistů/bruslařů a lidí, zvláště dětí. V těchto
místech není dle uživatelů většinou prostor se rychle rozjet kvůli množství lidí a krátké délce stezky. Proto bylo
toto opatření shledáváno neužitečným, potažmo jako překážka realizaci některých žádaných aktivit v plné
míře (zde především inline-bruslení). Změny povrchu jsou po celé délce parkového okruhu příliš časté a zbytečné.

P6 - Nedostatečný prostor pro volné venčení psů a nedostačující infrastruktura
Majitelé psů navštěvující park těžce nesou omezení prostoru pro volný pohyb psů. Chybí zde prostor upravený k výcviku psů. Prostor vyhrazený pro psy na Kavčích horách nevyhovuje všem majitelům (např. majitelům
menších psů z důvodu obav ze střetů s většími nebo nedostatečně socializovanými psy). Zpravidla tak zákaz
volného pohybu psů porušují, a jejich přítomnost vyjednávají v interakcích s dalšími typy uživatelů. Dbají na
minimalizaci případů, kdy by jejich psi prostor znečišťovali nebo ohrožovali např. děti.
P7- Venčení psů bez vodítka
Tento podnět je jedním z nejkonfliktnějších bodů. Kritici volného pohybu psů se zaměřují na nedodržování
jeho zákazu ve většinové ploše parku. Obtěžuje je znečišťování ploch psími exkrementy a koupání psů ve fontánce (ke kterému docházelo i ve zrušeném bazénku u východního vstupu). Někteří rodiče vyjádřili obavy ze
střetů psů a malých dětí, a to včetně nenásilných fyzicky neohrožujících kontaktů. Obavy zde pramení z hygienických důvodů.

Údajně je hřiště nakřivo a děti v něm dělají díry. Jinak je hřiště oblíbené, někteří uživatelé by ho ale umístili
spíše dále od kavárny.

P15 - Chemická úprava vody ve fontáně
Rozporuplný bod, na jedné straně je zde obava ze znečištění, na druhé nelibost vůči nadužívání chemické
dezinfekce, a to vzhledem k zdravotním rizikům. Je zde také obava z obdobného postupu u nových vodních
prvků.
P16 - Chybějící vyžití pro starší děti
Park nenabízí žádné funkční prvky ani aktivity, které by oslovovaly děti v školním věku. Znatelně chybí hřiště s
prvky k aktivnějšímu pohybu, např. lezení a šplhání, nebo s interaktivními prvky.
P17 – Knihobudka
Rozporuplný prvek – shledán zbytečným, jelikož údajně přitahuje lidi, kteří knihy dále prodávají.

23

P18 - Bariérové vstupy
Bariérové vstupy do parku z Milevské ulice. Problematické hlavně pro kočárky, ale i pro další uživatele z důvodu chybějících přechodů.
Ostatní podněty
a. problematické parkování v okolí parku – nedostatek parkovacích míst
b. nedostatečná údržba zeleně – trávníku, záhonů trvalek
c. nekoncepčnost parku: týká se části u vstupu do parku od ulice Pujmanové. Je „nedořešená“, zanedbaná,
nemá žádné zjevné a jasně čitelné využití, jako je to v případě jiných částí parku. Neláká k pobytu, většina
uživatelů parku touto částí pouze prochází směrem k útulnějším a žádanějším místům v parku. Využívána
není ani loučka pro psy, vymezená v této části – její označení je nedostatečné a tento prostor ani v povědomí uživatelů (pejskařů a i nepejskařů) není asociován s reálným venčením psů
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A2

A12

A4
Aktivity/stávající využití parku

A7
A2
A1

t

A10

A2

A8
A2

A2

Schéma stávajícího využití parku
Velmi časté podněty
A1

Akce sportovní, kulturní, veřejné

A2

Hry dětí

A3

Jízda na kole, koloběžce

A4

Cvičení, posilování

Časté podněty
A5

Procházky s malými dětmi/kočárkem

A2

A6

Relax spojený s konzumací v kavárně

A4

A7

Relaxování - pikniky, posezení, čtení, opalování

A8

Venčení psů

A9

Rekreační procházky

A10

Fotbal, frisbee

A11

Jogging, bruslení

A12

Pétanque

Ostatní podněty
		Slackline
		

Chytání pokémonů
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Upřesnění výše uvedených bodů

A11 - Jogging, bruslení

A1 - Akce sportovní, kulturní, veřejné

Jogging a bruslení jsou spíše doplňkovou formou aktivního trávení volného času. Inline bruslení brání problematické úseky chodníku vyvedené v dlažebních kostkách (viz sekce Problémy), které tvoří zvláště pro méně
zkušené bruslaře bariéru. Pro jízdu na bruslích (a koloběžkách) využívají především děti asfaltovou plochu
rozšířeného chodníku ve východní části parku.

Akce pořádané v parku jsou mezi návštěvníky poměrně oblíbené. Děti přitahují především atrakce jako nafukovací skákací hrad, divadelní vystoupení a sportovní soutěže. Dospělí do parku pak přicházejí za hudebními
akcemi jak sami, tak se svými rodinami.
A2 - Hry dětí
Děti jsou neodmyslitelnou součástí parku. Jejich aktivity dominují dění v parku během dne, kdy v závislosti na
počasí přicházejí se svými rodiči, školními třídami nebo v případě starších dětí samy, do parku si hrát na hřištích a v zákoutích, lézt po stromech, věnovat se tenisu a fotbalu na zelené ploše, pouštět draky, v zimě bobovat z kopečka, hrát si kolem „slaměného domku“ a fontány a malovat křídou na chodníky.
A3 - Jízda na kole, koloběžce
Parkovým asfaltovým okruhem kolem centrální plochy jezdí na kolech a koloběžkách dospělí i děti.
A4 - Cvičení, posilování
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A12 - Pétanque
Pétanque je aktivitou, které se v parku věnuje několik relativně stálých skupinek uživatelů. Ti se scházejí u hřiště zpravidla v odpoledních hodinách za hezkého počasí. Místo kolem pétanquového hřiště dobře komunikuje
s prostorem kolem kavárny a tvoří tak další důležité místo setkávání.
Ostatní podněty
a. slackline – na materiál i prostor nenáročná aktivita je v parku populární především mezi teenagery. Ti ji
zvykli realizovat v místě stávajícího „slaměného“ domečku (blíže viz sekce Návrhy, bod N3).
b. chytání pokémonů (viz sekce Hodnoty, bod H12).

Za cvičením na posilovacích strojích přichází do parku řada lidí různého věku. Na strojích určených pro seniory
cvičí/hrají si také děti, často zároveň s dospělými v produktivním věku a seniory. Posilovací prvky v jihovýchodním rohu parku lákají do parku obyvatele okolních domů, ale také uživatele parku ze vzdálenějšího než
bezprostředního okolí. Tyto aktivity jsou v parku hodnoceny velmi kladně, uživatelé jsou na ně zvyklí a park z
tohoto důvodu vyhledávají, a to často i vícekrát denně (např. cvičení ráno a odpoledne).
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A5 - Procházky s malými dětmi/kočárkem
V dopoledních hodinách jsou mezi uživateli parku hojně zastoupeny rodiče s malými dětmi, kteří do parku
přicházejí na poklidnou procházku s kočárkem. Zpravidla využívají asfaltový okruh kolem centrální plochy parku, který obejdou i několikrát, a dále lavičky k posezení a kavárnu k občerstvení.
A6 - Relax spojený s konzumací v kavárně
Café Na půl cesty je výrazným prvkem parku, je s ním ve vnímání uživatelů neoddělitelně spjata. Kombinace
parku a kavárny je shledána optimální, kavárna představuje oblíbené místo setkávání lidí jak z bezprostředního okolí, tak ze vzdálenějších částí Prahy. V dopoledních hodinách sem přicházejí rodiče v rámci procházky s
malými dětmi či kočárky na kávu či nápoj pro dítě, odpoledne se kavárna i prostor před ní plní uživateli relaxujícími na lavicích či mobilních stolcích.
A7 - Relaxování – pikniky, posezení, čtení, opalování
Pikniky na dece, posezení na trávě i na lavičkách, čtení u mobilních stolků, opalování.
A8 - Venčení psů
Majitelé psů zpravidla park obcházejí po asfaltovém okruhu kolem centrální plochy, nebo si se psy hrají na
trávnaté ploše. Mnozí také parkem pouze prochází na delší procházce vedoucí na Kavčí hory.
A9 - Rekreační procházky kolem parku
Procházky jsou dominantní aktivitou uživatelů parku (rodičů s kočárky, seniorů) realizovanými v dopoledních
hodinách. Mnozí na procházky chodí každý den, někteří vícekrát denně. Někteří uživatelé (především z řad
seniorů) provozují aktivní procházky, tj. zastavují se během nich na workoutových plochách s cílem zacvičit si
na strojích. Podobně jako u majitelů psů tvoří Park Na Pankráci součást delší procházkové trasy na Kavčí hory
pro část uživatelů.
A10 - Fotbal, frisbee
Možnost realizovat na volné travnaté ploše sportovní hry jako fotbal a frisbee využívají v parku dospělí a starší
děti. Házení frisbee je oblíbeným doplňkem posezení v parku, fotbal zase hrávají na trávníku hlavně kluci.
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Park Na Pankráci. Autor fotografie: Alica Brendzová
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N18

N14
N9
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N1

N23 N1

N27

N8

N2 N18

b. zvýšení čistoty parku
c. eliminaci potenciálních konfliktů mezi pejskaři a dalšími návštěvníky parku

N4

N14
N9

N7

N7
N7

N17

N17

N26 N6 N11

N18

d. eliminaci možných střetů sportovců a pomalých chodců na hlavních parkových cestách
e. posílení rekreační, pobytové funkce parku
Některé shodné či velmi podobné podněty slučujeme do jednoho bodu.
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N18

N5

Bylo shromážděno skoro dvě stě podnětů pro zlepšení parku. Podněty návštěvníků plánovacího stanu směřují
především k:
a. rozšíření nabídky aktivit pro děti těsně předškolního a školního věku

N22 N1
N1

Návrhy na zlepšení parku

N14

Schéma podnětů ke změně
Velmi časté podněty
N1

Víc míst k posezení

N2

Hřiště pro větší děti		

N3

Hřiště pro teenagery

N4

Pobytová louka		

N5

Rozšíření kapacity WC

N6

Vymezit plochy pro psy

Časté podněty
N7

Víc stromů, víc stinných míst

N8

Plácek na fotbal, branky

N9

Lepší údržba hřišť 		
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N10

Herní prvky pro děti u café

N4 - Pobytová louka

N11

Vodní prvky		

N12

Psí hřiště			

Velké množství návštěvníků požaduje vymezit plochu, kam nebudou smět psi, a kterou bude možné bezpečně
využívat k piknikování a ležení na trávě, nebo na ní budou moci lézt malé děti.

N13

Rozšířená možnost občerstvení

N14

Více pítek

Ostatní podněty
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N5 - Rozšíření kapacity WC
Kapacita toalet v café a při západním okraji parku není dostačující. Často také zaznívaly výhrady k jejich čistotě. Padaly návrhy rozšíření stávajících toalet a umístění toalet při východním okraji parku. V neposlední řadě
je v souvislosti s toaletami třeba zmínit poptávku maminek po přebalovacím pultu.

N15

Místo pro grilování

N6 - Vymezit plochy pro psy

N16

Překážková dráha pro skateboard a koloběžku

N17

Zlepšit péči o květinové záhony

Pejskaři i ne-pejskaři žádají jasné, přehledné vymezení ploch pro volný výběh psů. Pejskaři zdůrazňují, že v
současnosti vymezený psí výběh při východním okraji parku je pro množství zde venčených psů příliš malý. U
ploch určených k venčení psů by také měly být sáčky a koše na psí exkrementy.

N18

Zlepšit údržbu keřů 		

N7 - Více stromů, více stinných míst

N19

Kruhové lavičky		

N20

Lavičky se stolkem 		

Velká travnatá plocha je vnímána pozitivně. Zejména v horkých letních dnech by ale návštěvníci přivítali více
stinných míst pod stromy, například situovanými při okrajích centrální travnaté plochy.

N21

Možnost zápůjčky sportovního náčiní

N22

Uzamykatelné šatní skříňky

Kluci na trávníku rádi hrají fotbal. Uvítali by, kdyby pro hraní fotbalu byla vyčleněná plocha a kdyby na této
ploše byly branky.

N23

Vytvořit výhled na město

N9 - Lepší údržba hřišť

N24

Klouzací lano 		

N25

Lanové hřiště		

Na vybavení hojně využívaných hřišť se rychle projevuje zub času. Bývá oprýskané, někdy poničené. Zejména
dětská hřiště by si zasloužila generální opravu.

N26

Lezecká stěna		

N10 - Herní prvky pro děti u Café na půl cesty

N27

Trampolíny stálé 		

N28

Dendrologické popisky

Když dospělí sedí před kavárnou, chtějí mít děti na dohled. Nejsou tu ale herní prvky, na nichž by se děti mohly zabavit. Proto si často hrají na hřišti na pétanque jako na pískovišti a ničí ho. Pomohlo by zřídit u café pískoviště, prolézačky, houpačky nebo jiný oblíbený dětský prvek.

N29

Více košů, koše na plast

N11 - Vodní prvky

N8 - Plácek na fotbal, branky

Upřesnění výše uvedených bodů

Návštěvníci parku milují vodní plochy. A to jak okrasné (fontány), tak přírodní (rybníčky) nebo určené ke koupání (brouzdaliště). Zazněly návrhy na obnovu okrasných vodních prvků ve východní části parku, na vytvoření
rybníčku v západní části i na zřízení kašny.

N1 - Víc míst k posezení

N12 - Psí hřiště

Park je za teplých slunečných dní plný lidí. Zejména v prostoru u Café na půl cesty je někdy těžké najít místo k
sezení. Také je poptávka po větším počtu míst k sezení ve stínu (pod stromy či přístřeškem).

Vyčlenit některou okrajovou část parku jako psí hřiště/cvičiště s tréninkovými prvky.

N2 - Hřiště pro větší děti

N13 - Rozšíření možností občerstvení

Dětská hřiště s pískovišti jsou určena nejmenším dětem. Workoutové hřiště využívají spíše starší školní děti.
Chybí vhodné herní prvky pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Café Na půl cesty v některých dnech praská ve švech a na občerstvení se čeká dlouhá fronta. Zazněly návrhy
na umístění stánků s občerstvením do jiných částí parku (minimálně na dobu hlavní parkové sezony a konání
akcí).

N3 - Hřiště pro teenagery

N14 - Více pítek

Teenageři potřebují v parku své místo setkávání a aktivního trávení volného času. V současnosti využívají hlavně workoutové hřiště nebo posilovací „seniorské“ hřiště. Chybí zde místo pro oblíbené teenagerovské sporty
jako streetball nebo parkour. Hliněný objekt v západní části parku je umístěn v místě, kde teenageři umisťovali slackline a měl by proto podle jejich názoru být přemístěn o kus dál.

Pítka by se podle návštěvníků uplatnila nejen na hlavní cestě, ale i u dětských nebo sportovních hřišť
N15 - Místo pro grilování
Vyčlenit griloviště na místě, kde nebude rušivé pro další aktivity. Zpevněná plocha a nádoba na uklizení uhlíků. Ideálně s možností skupinového posezení v sousedství.
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N16 - Překážková dráha pro skateboard a koloběžku

N29 - Více košů, koše na plast

Skateboardisté a koloběžkáři využívají sítě chodníků, kde někdy dochází ke kolizním situacím se starými lidmi,
malými dětmi nebo psy, a kde jim vadí dlážděné úseky. Přáli by si mít svou vlastní dráhu s překážkovými prvky
pro rozvíjení jezdecké zdatnosti. Dráhu s terénními překážkami by přivítali také jezdci na crossových kolech.

V době největšího ruchu bývají koše přeplněné. Navíc v koších na směsný odpad končí množství plastových
kelímků.

N17 - Zlepšit péči o květinové záhony
Květinové záhony ve střední části parku u vodní nádržky jsou často poničené pobíhajícími psy nebo se v nich
povalují odpadky. Zasloužily by si lepší péči.
N18 - Zlepšit údržbu keřů
Keře v parku jsou často husté a nepřehledné. Slouží k močení a hromadí se v nich odpadky. Potřebovaly by
prořezat.
N19 - Kruhové lavičky
Kruhové lavičky, například pod stromy, jsou příjemnými místy k posezení, vhodnými i pro skupiny.
N20 - Lavičky se stolkem
Stoly a lavice se nacházejí u Café na půl cesty. Poblíž hřiště na pétanque a knihobudky je možné využít mobilní stolky a židle. Přesto je ze strany některých uživatelů poptávka po „piknikových“ stolech v místě pobytové
louky nebo griloviště.
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N21 - Možnost zápůjčky sportovního náčiní
V současnosti si lze v café půjčit herní náčiní na pétanque. Návštěvníci přišli i s dalšími návrhy jako ping-pong,
kroket nebo kuželky.
N22 - Uzamykatelné šatní skřínky
V parku se koná řada sportovních akcí. Šatní skřínky u café by vyřešily otázku, kde bezpečně nechat věci po
převlečení se do sportovního oděvu.
N23 - Vytvořit výhled na město
Směrem na sever se otevírá krásný výhled na starou Prahu a Hradčany. Prořez dřevin a případné vytvoření
vyhlídkového místa západně od café by pomohly tento potenciál vyzdvihnout.
N24 - Klouzací lano
Doplnit oblíbený herní prvek pro starší děti.
N25 - Lanové hřiště
Některými respondenty zvané „pavučina“ – návrh na umístění dalšího oblíbeného herního prvku pro starší
děti.
N26 - Lezecká stěna
Návrh umístění sportovního prvku pro rozvíjení obratnosti starších dětí a teenagerů.
N27 – Trampolíny
Umístit do parku stálé venkovní trampolíny (viz např. park u Vršovického nádraží)
N28 Dendrologické popisky
Umístit k jednotlivým druhům stromů v parku. Poučení nejen pro děti.
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