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respondenti

Anketa se uskutečnila v srpnu 2022. Zúčastnilo se, tj. alespoň na jednu otázku odpovědělo, 317 respondentů. 46 % respondentů tvoří ženy, 38 % muži, 16 % na tuto otázku
neodpovědělo. Mezi respondenty jsou nejpočetněji zastoupeni třicátníci (38 %) a čtyřicátníci (23 %). Naopak podprůměrný je podíl účastníků ankety nad 60 let (10 %) a do
29 let (9 %). Zcela dominují respondenti, kteří bydlí či pracují v docházkové vzdálenosti
od parku - 33 % na sídlišti Pankrác I a 12 % na sídlišti Pankrác II. V docházkové vzdálenosti ani nebydlí ani nepracuje pouze 6,5 % účastníků ankety.

g

kontext vzniku
a využití výsledků
ankety

Cílem ankety bylo zjistit názory uživatelů na hlavní změny navrhované ve vznikajícím
generelu správy a rozvoje parku Na Pankráci. Anketa nepokrývá všechna témata řešená
generelem nebo se jich dotýká pouze okrajově. Uveďme například otázku revitalizace
dětských hřišť a doplnění aktivit pro dospívající, nebo péči o zeleň s využitím lokální
srážkové vody. S kompletním návrhem ukazujícím navrhovaná opatření uceleně v souvislostech bude možné se seznámit po dokončení návrhu letos na podzim. Děkujeme za
pochopení, trpělivost a poskytnutou zpětnou vazbu!
Přílohou výsledků ankety je vypořádání podnětů a připomínek, které respondenti uvedli v komentářích k jednotlivým otázkám. Vzhledem k celkovému množství komentářů
(za které moc děkujeme!) není možné na všechny odpovědět jednotlivě. Proto reagujeme po tematických okruzích, do nichž jsme sloučili obsahově podobné komentáře.

g

hodnocení přístupu
k jednotlivým
částem území

Respondenti hodnotili přístup k jednotlivým částem parku představený prostřednictvím
graficky zpracovaných schémat a stručných informačních textů. Kromě hodnocení na
škále mohli respondenti ke každému hodnocení připojit také textový komentář.
Ve všech tematických okruzích sledujeme tyto statistické údaje:
•

podíl respondentů, kteří zcela souhlasí s navrhovaným přístupem

•

podíl respondentů, kteří převážně souhlasí (s drobnými dílčími připomínkami)

•

podíl respondentů, kteří s navrhovaným přístupem nesouhlasí

•

podíl respondentů, kteří navrhovaný přístup nedokáží posoudit

•

průměrnou celkovou míru přijatelnosti přístupu vyjádřenou v procentech, kdy
plnému souhlasu je přisouzena váha 100, převážnému souhlasu 66,67 a nesouhlasu 0. Odpovědi nevím/neumím posoudit či vynechané odpovědi nejsou zahrnuty
do výpočtu.

Východní
okraj parku

V nejvýchodnější části parku navrhujeme vysadit velkokorunné stromy v pravidelné
geometrické struktuře, protože a) tím bude oslabena vizuální dominance výškových
budov v sousedství parku z pohledu návštěvníka, b) východní nástup do parku „od pentagonu“ získá důstojnější formu, c) pod vysokými korunami stromů vznikne přehledný
a velmi příjemný veřejný prostor k odpočinku s odpovídajícím mobiliářem a d) návštěvníci oblíbených vodních trysek získají kýženou možnost schovat se ve stínu. V rámci
plánování stavebních úprav by také měla být vyřešena budoucnost nyní nefunkčního
kruhového vodního prvku.
•

zcela souhlasí 			

83 %

•

převážně souhlasí 		

7%

•

nesouhlasí 			

3%

•

neumí posoudit/bez odpovědi

7%
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Východní
centrální
plocha

Nové
prostranství

Rozlehlá asfaltová plocha s obdélníkem keřů uprostřed postrádá smysluplné využití.
Navrhujeme vytvořit zde prostranství s mlatovým povrchem kombinovaným s propustnou dlažbou, které přirozeně naváže na nástupní prostor od „pentagonu“. Prostranství
bude vhodné k pořádání kulturních akcí, trhů apod. Cílem je, aby těmito akcemi nebyla
zbytečně zatěžována hlavní travnatá plocha. Pod nově vysazenými stromy vzniknou příjemná místa k posezení a pozorování okolí. V rámci výsadeb a stavebních úprav by také
měla být vyřešena budoucnost nyní nefunkčního kruhového vodního prvku.
•

zcela souhlasí 			

69 %

•

převážně souhlasí 		

14 %

•

nesouhlasí 			

6%

•

neumí posoudit/bez odpovědi

11 %

V sousedství mlatové plochy, podél logičtěji vedené pěší trasy vznikne nový veřejný prostor vhodný k umístění objektů příležitostného či sezonního projektu občerstvení (vkusných kiosků, food trucků apod.) a nezbytných toalet. Doporučujeme umístit zde toalety
v tzv. lodních kontejnerech, které ve srovnání s jinými typy mobilních toalet poskytují
návštěvníkům vyšší prostorový i hygienický komfort. Součástí úprav plochy bude výsadba stromů nebo zřízení vzdušných stínících konstrukcí s popínavou zelení.
•

zcela souhlasí 			

53 %

•

převážně souhlasí 		

18 %

•

nesouhlasí 			

17 %

•

neumí posoudit/bez odpovědi

12 %
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Nové
toalety

Kolem
kavárny

U kavárny dojde k vizuálnímu a pěšímu propojení veřejného parkově upraveného předpolí projektu „Rezidence park Kavčí Hory“ a parku Na Pankráci. Význam kavárny jako
ohniska parku ještě vzroste. Proto navrhujeme vytvořit v okolí kavárny víceúčelovou
mlatovou plochu přistíněnou nově vysazenými stromy, která zajistí dostatečnou kapacitu venkovního posezení, aniž by komplikovala provoz na frekventované cestě. Protože
samotný objekt kavárny bude v dlouhodobém horizontu potřebovat rekonstrukci, navrhujeme jeho rozšíření o zázemí správce parku, toalety nezávislé na provozu kavárny
a půjčovnu vybavení (lehátka, hračky, sportovní náčiní apod.).
•

zcela souhlasí 			

68 %

•

převážně souhlasí 		

14 %

•

nesouhlasí 			

8%

•

neumí posoudit/bez odpovědi

Současná kapacita toalet v parku není vyhovující stejně jako jejich provoz závislý na otevírací době kavárny. Pro takto frekventovaný park rozhodně nejsou kapacitně vhodné
„toi-toiky“, ale ani malé „chytré toalety“. Proto důrazně doporučujeme využít některý
typ moderních kontejnerových toalet vhodně zakomponovaných do prostoru parku, které budou komfortní pro návštěvníky a nebude nutné je vyvážet. Tento typ toalet nově
navrhujeme pro oblast u centrální mlatové plochy jako náhradu nefunkčních WC buněk
a u západního vstupu do parku. Další komfortní toalety s dostatečnou kapacitou budou
v objektu zrekonstruované kavárny.
•

zcela souhlasí 			

78 %

•

převážně souhlasí 		

13 %

•

nesouhlasí 			

4%

•

neumí posoudit/bez odpovědi

5%

10 %
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Mlhoviště

Pergola
a grilovací
místo

fontána - mlhoviště
- současný stav

Fontána uprostřed parku již dnes neplní svou funkci. Vzhledem k přibývajícímu počtu
horkých dnů doporučujeme přestavět ji na nápaditě pojaté mlhoviště, aby zpevněná
plocha s připojením na vodovod znovu nalezla smysluplné využití.

Pergola v prostřední části parku je hojně využívaným místem. Stávající konstrukce je
však již v dosti špatném stavu a obtížně udržovatelná v reprezentativním stavu. Proto
navrhujeme nahradit ji novou subtilnější a lépe udržovatelnou pergolou. Předprostor
pergoly navrhujeme pojmout jako oficiální grilovací místo s odpovídajícím zázemím.

•

zcela souhlasí 		

77 %

•

zcela souhlasí 		

64 %

•

převážně souhlasí

13 %

•

převážně souhlasí

16 %

•

nesouhlasí 		

6%

•

nesouhlasí 		

12 %

•

neumí posoudit 		

4%

•

neumí posoudit 		

8%
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výsadby

výsledky ankety

podrostové výsadby
- současný stav

Návrh s vysokou mírou přijatelnosti (≥ 80 %): pergola a grilovací místo 81 %
Návrhy s nadprůměrnou mírou přijatelnosti (≥ 75 %) nejsou.
Návrhy s průměrnou mírou průměrnou mírou přijatelnosti (≥ 70 %): nové prostranství
se sezonním občerstvením a toaletami 74 %
Pořádání trhů v parku
Otázka, zda by respondenti přivítali pořádání nějaké formy trhů v parku, nepřinesla
jednoznačnou odpověď. 28 % respondentů by uvítalo konání pravidelných (týdenních)
trhů, 36 % respondentů občasné tematické trhy. Naopak 31 % respondentů by nesouhlasilo s konáním trhů v parku vůbec, převážně protože by to znamenalo jeho další
zátěž akcemi a automobily. 5 % respondentů nedokáže otázku pořádání trhů v parku
posoudit.

g

přijatelnost
návrhu

•

zcela souhlasí 		

77 %

•

převážně souhlasí

11 %

•

nesouhlasí 		

8%

•

neumí posoudit 		

4%

f

trhy

f

kavárna

Provoz kavárny
Otázka, jak důležitý je pro respondenty celoroční provoz kavárny, naopak přinesla jednoznačnou odpověď, že je důležitý. Pro 36 % respondentů je velmi důležitý a pro 38 %
spíše důležitý. Zcela nepodstatný je pouze pro 5 % respondentů.

Průměrná míra přijatelnosti návrhů
Přijatelnost navrhovaných opatření vyznívá velmi příznivě. Jasně převažují návrhy s velmi vysokou mírou přijatelnosti. Pouze jeden návrh má spíše průměrnou přijatelnost
74 %.
Návrhy s výjimečně vysokou (≥ 90 %) nebo velmi vysokou (≥ 85 %) přijatelností:
•

východní okraj parku 94 %

•

mlhoviště 89 %

•

podsadby 88 %

•

východní centrální plocha 88 %

•

kolem kavárny 86 %
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vypořádání podnětů a připomínek respondentů

Děkujeme Vám za velké množství užitečných postřehů, kterými se budeme dále zabývat. Zároveň děkujeme za celkově velmi příznivou odezvu na naše návrhy. Vážíme si
toho! Mnoho otázek směřovalo k technickým aspektům, které jsou důležitou součástí
generelu. Pro běžného návštěvníka jsou ale příliš detailní, a proto jsme je s ohledem na
přiměřený rozsah dotazníku do ankety nezařadili. Prezentovali jsme především zásadní
koncepční změny. Veškeré doporučené změny musí projít dalším procesem upřesnění
zadání, přípravy a realizace projektu. V této fázi jistě přijdou ke slovu také některé zde
vznesené připomínky a návrhy. Obdobně např. obnovu herních prvků na hřištích nebo
mobiliáře chápeme jako elementární součást provozní obnovy parku. Stejně tak třeba
rekonstrukce a přeložky kolizních inženýrských sítí jsou technickou nutností, jejíž prezentace v anketě nebyla zahrnuta. Níže uvádíme odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
S úctou
autoři generelu

Východní okraj parku
Jak staré stromy budou vysazeny? Za jak dlouho vyrostou přibližně do rozměrů na obrázku a budou poskytovat kýžený stín? Jak bude zajištěna péče o nově vysazené stromy,
aby skutečně dorostly do požadované velikosti a kompozice? Které druhy stromů navrhujete sázet? Nebudou kvůli realizaci záměru poraženy nedávno vysazené stromy? Co
bude s kruhovým vodním prvkem? Jaké jsou možnosti jeho využití?
Sázení vzrostlých stromů je atraktivní z hlediska okamžitého viditelného výsledku. Je
však také krátkozraké. Větší stromy nejsou pouze výrazně dražší, ale s rostoucí velikostí
také klesají šance na jejich dobré ujmutí. Stromy si nesou do dospělosti trvalou zátěž
plynoucí z nepřirozeného vývoje kořenového systému. Tato zátěž se může projevit
růstovými vadami, houbovými chorobami a v konečném důsledku náchylností k vývratům. Klíč k rychlému růstu se nachází v dobrých půdních podmínkách. V delším
horizontu tak může i semenáček kvalitou a vzrůstem překonat mnohonásobně dražší
vzrostlé výsadby.
Geometrická výsadba má architektonické opodstatnění jakožto formálnější prvek hlavní vstupní osy do parku. Zároveň lépe ladí s velkorysým formálním vyzněním liniového
prostoru vodotrysků. Z pohledové úrovně chodce pak budou průhledy mezi kmeny
vytvářet určitou vizuální hravost průhledů.
Druhové složení ani přesné rozmístění výsadeb generel záměrně nestanovuje. Výsadby
musí být samostatným projekčním úkolem s odborným posouzením všech aspektů.

Východní centrální plocha
Proč chcete pořádat trhy v parku, když se pravidelně konají nedaleko, u OC Arkády Pankrác? Jaké akce by se podle vás v tomto prostoru mohly konat? Pokud by se tu měly konat např. koncerty, byly by ještě blíže obytným domům na sídlišti Pankrác I než dosud?
Navrhovaný prostor je poměrně malý. Velké akce by se přinejmenším zčásti stejně musely odehrávat na centrální travnaté ploše? Jak je to tedy s akcemi a trhy v tomto prostoru zamýšleno?
Otázka vhodnosti pořádání trhů je věcí eventuální budoucí debaty. Většina respondentů nepokládá pravidelné trhy za žádoucí aktivitu v parku a jako zpracovatelé generelu
tento názor respektujeme. Jako důležité vnímáme především vytvoření vymezeného
prostoru pro zázemí veškerých kulturních akcí. Není účelem do parku přinést více akcí,
ale spíše park pro stávající repertoár akcí lépe uzpůsobit. Východní centrální plocha je
cílena zejména pro zázemí akcí, nebo pro umístění vozidel využívaných při akcích, aby
tímto provozem nebyl park poškozován.
Případný klidný a odpočinkový charakter parku určuje míra zájmu návštěvníků, která je
zde enormní a potenciál řešení se nachází především v lepším uspořádání a usměrnění
aktivit.

Nové prostranství se sezónním občerstvením a toaletami
Proč nestačí modernizovat a případně rozšířit kapacitu stávající kavárny a WC? Nestačilo by další občerstvení pouze v rámci akcí? Mluvíme o jednom menším objektu nebo kapacitnějším občerstvení? Je toto místo uvnitř parku vhodné pro umístění toalet? Uvnitř
parku, blízko posilovacího hřiště? Obvykle bývají situovány spíše při okrajích parku. Jak
bude zajištěno, aby kolem mobilního/sezónního občerstvení nebyl nepořádek? Nebude
odpočívající a konzumující lidi rušit zápach z toalet?
Odpovědi respondentů v mnohých případech směřují ke stávající kavárně, respektive
k jejím kvalitám či dostatečnosti. Charakter kavárny určuje dle svého podnikatelského
úsudku její nájemce a je otázkou, nakolik má městská část do tohoto stavu (nad rámec
kvalitativních standardů definovaných ve výběrovém řízení) zasahovat. Názory na stávající kavárnu jsou mezi respondenty natolik různé, že podle nich nelze stanovit většinově preferovaný kurz. Z hlediska zatížení stávající kavárny a jejího okolí je však možné
poměrně s jistotou říci, že druhé občerstvení své klienty najde a rovnováhu mezi charakterem provozoven určí tržní mechanismy, aniž by bylo nutné vstupovat do procesu
direktivně. Park tuto novou provozovnu prostorově a funkčně nejen unese, ale rozložení lidí v prostoru by se dle očekávání mělo zlepšit.
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Kolem kavárny

Mlhoviště

Bude zachován současný objekt kavárny? Jak bude velký objekt správce parku a jak
bude vypadat? Bude v parku zachován pétanque? Opravdu bude možné projíždět kolem kavárny na kole? Co je myšlenou půjčovnou vybavení? Kdo by ji provozoval a jak by
fungovala? Bude zachována průchodnost hlavní cesty podél kavárny?

Nejsou mlhoviště na obrázcích zbytečně velká a drahá? Nestačilo by něco skromnějšího,
vzhledem k tomu, že jde o sezónní záležitost? Nemohla by zůstat tato část parku spíše
klidová? Proč nemůže být zachována a obnovena fontána? Nemohla by v tomto prostoru současně fungovat fontána (okrasný vodní prvek) a sezónní mlhoviště?

Generel doporučuje současný objekt kavárny rekonstruovat a rozšířit. Finální podobu
musí v budoucnu určit samostatná studie. Řešení kavárny a prostoru kolem ní musí reflektovat nové podmínky dané vznikem rezidenční čtvrti v bezprostředním sousedství.
V obecném směru doporučujeme řešení, která budou respektovat identitu místa a nepovedou ke gentrifikaci (například moderní neosobní skleněný objekt kavárenského
řetězce). Nedoporučujeme radikální řešení obnovy v krátkodobém horizontu.

Úkolem vznikajícího generelu není stanovit přesnou podobu prvků. Jde spíše o nabídku
námětů ke zlepšení. V anketě použité fotografie mlhoviště byly pouze inspirační. Finální
podoba mlhoviště, jeho velikost a usazení v prostoru bude předmětem samostatného
projektu, který prověří vhodnost budoucího řešení.

U objektu kavárny by mohlo být možné půjčit si například vybavení na hry jako je pétanque, kroket, dále přenosná lehátka, houpací sítě atp. Konkrétní režim a způsob provozu je předmět další diskuze. S hřištěm pro pétanque se v budoucnu i nadále počítá.
V upravené ploše kolem kavárny nejsou kladeny překážky průchodnosti či průjezdnost
pro cyklisty, naopak cílem je jejich zlepšení. Doporučené řešení pro zpřehlednění sdílení prostoru s cyklisty je vytvoření jízdního pásu pro cyklisty.

Pergola a grilovací místo

Řešení toalet
Bude rozšířená kapacita toalet u kavárny? Kdo bude provozovat toalety? Jak bude zajištěna hygiena toalet? Jaká bude provozní doba toalet? Jaký navrhujete standard „kontejnerových toalet“?
Mnohé připomínky se týkaly nových objektů toalet. V rámci generelu nelze zodpovědět
otázky například na přesnou podobu, otevírací dobu nebo charakter provozu a správy.
Přesná podoba, umístění atp. musí vzejít nejlépe ze soutěže, ideálně doplněné o cílený
průzkum. Naším doporučením je provoz toalet (stejně jako údržbu blízkého okolí kaváren) svěřit za stanovených podmínek nájemcům těchto objektů jako jejich nedílnou
součást. Toto řešení může být oboustranně výhodné, neboť dobrá péče a průběžný
dozor je i zájmem podnikatelů, zatímco pro městskou část a samotný park má angažování dojíždějící externí firmy mnoho nevýhod.
Kontejnerová podoba objektů toalet i kavárny je volena pro svoji méně invazivní formu
proti stálé stavbě. Kontejnerové toalety jsou osvědčeným řešením, které na našem
trhu dodává již několik firem včetně řešení na míru. V porovnání s mobilní buňkou typu
toi-toi nabízejí prostorné vnitřní uspořádání podobné např. toaletám v restauracích
(pisoáry, kabinky, umyvadla, tekoucí voda). Naším doporučením je zahrnout i variantu
pro handicapované nebo s přebalovacím pultem. Park je dynamickým organismem,
a tak považujeme tuto měkčí variantu za vhodnou formu pro ověření záměrů v provozu. V dlouhodobém horizontu pak může dojít k revizi řešení a hledání vhodnější formy
na základě získaných zkušeností.

Nepřijdou vytvořením nové pergoly a grilovacího místa o oblíbené místo setkávání
náctiletí? Proč nechcete zrekonstruovat současnou pergolu charakteristickou pro tento
park? Musí být v parku grilovací místo? Návštěvníci parku nebo rezidenti sídliště Pankrác I budou obtěžováni kouřem a zápachy z grilování podle směru větru.
Stávající pergola je stále v přijatelném technickém stavu a její nové řešení proto není
prioritní akcí. V budoucnu doporučujeme městské části realizovat soutěž na nejvhodnější podobu nové pergoly a veřejného prostoru kolem ní. Generel však neurčuje její
přesnou podobu, pouze poukazuje na potenciál řešení tohoto místa a potvrzuje do
budoucna objekt tohoto typu na stávajícím místě.
V parku se v současné době griluje živelně, což neprospívá provozu parku ani dřevinám,
proto vnímáme jako vhodné vymezit v generelu místa určená k tomuto účelu a nastavit
jim provozní řád. Současně správce parku může regulovat způsob a čas využívání griloviště – např. formou rezervace místa a podobně. Odlišná podoba pergoly neznamená
vyhoštění náctiletých z tohoto prostoru. Požadovaná alternativní místa pro grilování
zvážíme.

Podrostové výsadby
Neomezí se podrostovými výsadbami neúměrně možnost pohybu a pobytu ve stínu
stromů? Opravdu cedulky nebo plůtky zabrání vbíhání dětí a psů do podrostů? Zlepší
se údržba parku do té míry, aby přežily podrosty a záhony cibulovin? Jakým způsobem
navrhujete pracovat s současnými křovinami podél Milevské ulice?
Smyslem podrostových výsadeb je nejen okrasná funkce a ochrana kořenového systému stromů, ale také celkové zlepšení mikroklimatu parku. Tyto výsadby doporučujeme
jenom v ohroženějších skupinách stromů. Netýkají se prostorů pod solitérními stromy.
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Stinná místa v parku budou do budoucna rozšířena o nově vysazené stromy. Detailní
provedení a forma vymezení a ohraničení těchto ploch bude předmětem samostatného projektu. Tento způsob pojednání ploch pod stromy je standardní součástí městských parků. Připomínku bereme v úvahu a budeme se více soustředit na řešení kombinující podrosty například s dřevěnými cestami nad terénem.
Výsadby cibulovin jsou míněné jako extenzivní výsadby v trávníku s minimální údržbou.
V rámci etapizace úprav parku se nejedná o prioritu.
Udržitelnost výsadeb a jejich potenciální poškozování návštěvníky je otázkou výchovy
a ohleduplnosti návštěvníků k veřejnému prostoru. Uvažovat s vandalismem jakožto
limitujícím faktorem zlepšování prostředí nepovažujeme za správnou cestu.
Keřové patro v celém parku je navrženo k obnově a do budoucna se s ním počítá jako
s důležitou součástí porostového lemu parku. Z dendrologického posouzení ale vyplývá, že vyžaduje obnovu.

Další komentáře
Jaký máte plán se současnými dětskými hřišti? Budou zachována současná posilovací
hřiště? Plánujete nové herní a rekreačně-sportovní plochy? Kde a jaké navrhujete umístit v parku aktivity pro starší děti a dospívající? Jak navrhujete v parku regulovat volný
pohyb psů? Uvažujete v parku o „okruhu“ pro jízdu na kolech a kolečkových bruslích?
Uvažujete o vysazení více stromů po obvodu centrálního trávníku?
Současný rozsah hřišť pro mladší děti považujeme rámcově za dostačující. Jako zásadní
chápeme jejich rekonstrukci, modernizaci, doplnění o atraktivnější a rozmanitější herní
prvky a odpovídající mobiliář. Pro starší děti bude určeno nové hřiště v jihovýchodní
části parku, které je nyní v procesu projektové přípravy.
Generel poskytne doporučení, na kterých místech by měl být zákaz vstupu se psy a na
kterých zákaz volného pohybu psů. Centrální trávníky by měly být především pobytové
s omezením pro psy. Okrajové partie by naopak měly být pro psy uzpůsobeny.
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