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HLAVNÍ MANAŽERSKÉ
SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ
Závěrečná zpráva s doporučeními
architektonické soutěže
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A1

Závěrečná shrnující zpráva

Ve spádové oblasti je stabilizovaná zástavba, kterou tvoří 413 domů a 4 076 bytů. Nejméně 82 %
domů bylo postaveno do roku 1945. Drtivá většina domů je obydlena. Většinu domů (382) tvoří bytové
domy nebo provozní domy s byty. Pro spádovou oblast je typický obytný charakter. Ve vlastnictví obce
je celkem 44 domů. Celkem 2 290 bytů z více než čtyř tisíc bylo obýváno na základě nájemního vztahu,
v dalších více než sedmi stech bytech bydleli jejich vlastníci.

Obr. 1 Spádová oblast podle vymezení objednatele
V nadcházejících 35 až 45 letech dojde k výraznému stárnutí obyvatelstva, kdy se stávající početně
velmi silné ekonomicky aktivní populační ročníky přesunou do seniorských let. Zároveň nebude
docházet k populační reprodukci, neboť současné nejmladší ročníky jsou populačně příliš slabé, aby
zajistily budoucí reprodukci obyvatelstva. Lze tedy očekávat, že mezi uživateli náměstí Bratří Synků
bude růst podíl seniorů až do situace po roce 2050, kdy budou představovat většinu uživatelů náměstí.
Ačkoliv ve srovnání s celou městskou částí je obyvatelstvo zkoumané oblasti jemně méně vzdělané, ve
srovnání s celou zemí se jedná o území s nadprůměrně vzdělaným obyvatelstvem, kde každý čtvrtý
obyvatel má dokončené vysokoškolské vzdělání a další téměř dvě pětiny mají maturitu.
Náměstí Bratří Synků je přisuzován silný místní význam. Náměstí je navštěvováno primárně místním
obyvatelstvem a v rámci Nuslí je prostor chápan jako jediné skutečné náměstí. Za silnou stránku
náměstí je považována jeho silná propojenost s okolní Prahou skrze veřejnou hromadnou dopravu.
Senioři stále pamatují na blízké okolí náměstí silně občansky vybavené (např. kina a divadla), kdy
náměstí bylo rušným místem společenského setkávání. S těmito vzpomínkami potom kontrastuje
dnešní stav, kdy je náměstí vnímáno jako špinavé a do jisté míry odpudivé. Více než polovina uživatelů
náměstí bydlí v jeho blízkosti, a velká většina náměstí navštěvuje buď přímo denně nebo nejméně
jedenkrát do týdne. Nejčastějšími důvody pro návštěvu náměstí jsou práce, bydlení a obchod se
službami. I mezi lidmi, kteří nebydlí v blízkosti náměstí, převažují jeho pravidelní návštěvníci.
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Zkoumaná oblast má historický obraz zanedbaného či nebezpečného místa, který se však
v posledních několika letech rychle mění k lepšímu. Původní špatná pověst oblasti je vytlačována
lepšící se životní úrovní. Industriální dědictví přítomné v budovách bývalých továren se gentrifikací
proměňuje v současné ekonomické příležitosti a vítaný postindustriální rozvoj oblasti.
Klíčovou vlastností pro současné náměstí je vnímání jeho čistoty, respektive špinavosti. Na dojem
z náměstí silně působí nově opravené fasády, z nichž mnohé byly naposledy opravovány v 80. letech.
K silnému dojmu špinavosti náměstí přispívá stav na povrchu ulic. Povrch náměstí a přilehlé ulice
jsou vnímány jako špinavé kvůli nedostatku úklidu, nevhodnému managementu úklidu, nefunkčnímu
umístění odpadových nádob a případně přímo kvůli nepořádku v jejich okolí. Špinavost se týká povrchů
náměstí, přítomných odpadků, psích exkrementů a špatného úklidu, nepořádku kolem automobilů, ale
také podle některých respondentů nežádoucích osob na náměstí. Druhou výraznou vlastností náměstí
je jeho nudnost a nedostatek zábavy. Ke kontrastu k nudnosti se potom váže třetí dominantní vlastnost
náměstí, a tou je jeho rušnost, která je podle většiny respondentů pro náměstí typická. Rušnost je
primárně vázána na silné intenzity dopravy v místě.
S náměstím a jeho bezprostředním okolí je spojen paradox. Na jednu stranu je místo chápáno jako
centrum služeb a obchodu, kdy mnoho potřeb lze naplnit právě na náměstí a v jeho okolí. V místě
jsou rozmanité obchody a v jeho blízkosti školy, volnočasové aktivity a další služby občanské
vybavenosti, které slouží místním lidem. Na druhou stranu je však náměstí vnímáno jako mrtvý prostor,
obzvláště jeho severní část, která je napojena na Zámeckou ulici, jež je vnímána jako prázdná a
nepříjemná. Mrtvost náměstí spočívá také v absenci konání jakýchkoliv trhů nebo společenských
událostí, které však lidé poptávají. V oblasti se již konají rozmanité komunitní akce, ty jsou však
navázány primárně na vnitrobloky v okolí náměstí, nikoliv na náměstí samotné.
S nečistotou jde ruku v ruce vizuální chaotičnost náměstí. Náměstí je vnímáno jako stísněné, tmavé
a uzavřené, plné chaoticky rozházených stánků a zašlého mobiliáře. Vnější úprava obchodů, která je
plně v kompetenci jejich provozovatelů, vytváří kakofonickou kulisu vizuálního smogu zahlcující
náměstí.
Prostor náměstí je na několikrát rozdělen – tramvajovou tratí na dva symetrické trojúhelníky, které jsou
dále odděleny od parteru budov pozemní komunikací s parkovišti a tramvajovou smyčkou. Prostor je
rozdělen, zahuštěn a rozmělněn.
Mezi vnímanými problémy náměstí v současnosti dominují čtyři okruhy témat. Nejproblematičtěji
vystupují vysoká intenzita dopravy, vysoká rychlost dopravy a zároveň nedobré podmínky pro
pěší pohyb na náměstí. Společensko-pobytový aspekt je další silnou problémovou oblastí, ve
které se sbíhá vnímání problémů založených na špinavosti náměstí, pobývání sociálních skupin, vůči
kterým se někteří respondenti vymezují, a obecně nevhodných podmínkách k pobytu, např. díky
zašlému, nevhodnému nebo chybějícímu mobiliáři. Třetí okruh se týká vnímané slabší motorové
obslužnosti spolu s nedostatečnou nabídkou obchodů a služeb, čtvrtý okruh potom dopravní
organizace náměstí a nízké kvality veřejného prostoru.
Tři pětiny uživatelů vnímají náměstí jako bezpečné, za bezpečné jej nepovažuje jedna pětina.
Nejčastěji zmiňovaným zdrojem ohrožení je motorová doprava – rychle jedoucí automobily a parkující
automobily v blízkosti přechodů. Dalším zdrojem ohrožení jsou vnímáni lidé – lidé užívající drogy
(včetně alkoholu), lidé romské etnicity, lidé bez domova a „divní“ lidé.
Podle preferencí uživatelů by náměstí mělo plnit spíše funkci klidovou umožňující relaxaci a
odpočinek a funkci společenskou umožňující setkávání lidí a kulturní život. S těmito funkcemi potom
souvisejí nejčastěji zmiňované vlastnosti či doplňky, které uživatelům na náměstí chybí – více zeleně,
místa pro posezení a odpadkové koše. Naopak za problematické považují uživatelé náměstí
nevyhovující podmínky k pobývání na náměstí.
Otázka, zda by mělo náměstí plnit funkci dopravní, uživatele velmi silně polarizuje do dvou krajních
skupin (50 % pro, 42 % proti, pouze 9 % střed). Obecně se preference uživatelů sdružují do dvou skupin
– společenská a klidová funkce na jedné straně, dopravní a obchodní funkce na straně druhé.
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Dopravní situace na náměstí je dominantně formována automobilovým provozem. Prostor je
zahuštěn parkujícími automobily, během špičkových časů automobily tvoří kolony, které protínají
náměstí napříč podél tramvajových ostrůvků. Silné intenzity motorové dopravy jsou hrozbou pro pěší
dopravu, specificky pro starší uživatele náměstí se sníženou pohyblivostí. Silná intenzita motorové
dopravy je doplněna rychlou jízdou některých řidičů, která v kombinaci s pěším překračováním vozovky
vede ke vzniku zdraví ohrožujících situací.
Nejčastěji zmiňovaný problém náměstí se opět týká dopravy a její vysoké intenzity. Další často
zmiňované problémy potom byly vysoká rychlost dopravy a nedobré podmínky pro pěší. Pokud měli
uživatelé náměstí spontánně jmenovat zdroje ohrožení bezpečnosti na náměstí, tak nejčastěji
zmiňovali právě dopravu, konkrétně rychle jedoucí automobily a automobily parkující u přechodů,
které snižují viditelnost pěších lidí.
Náměstí a jeho okolí je intenzivně formováno neregulovaným parkováním. Po zavedení rezidentních
zón v blízkém okolí se část statické dopravy přesunula právě do této oblasti. Primárně podnikatelé
vyjadřují nespokojenost s motorovou obslužností místa, která je komplikována nedostupností volných
míst pro zastavení či stání. Pro současný stav je tak typické „živelné“ parkování, ke kterému jsou
využívána fyzicky dostupná místa nehledě na to, zda se jedná či nejedná o parkovací místa. To
potvrzuje i průzkum mezi uživateli náměstí, podle kterého více než 10 % uživatelů vnímá problém
nemožnosti na náměstí zastavit nebo stát s automobilem.
V dopravní dostupnosti a prostupnosti náměstí uživatelé nejlépe hodnotí městskou hromadnou
dopravu (93 % spokojeno) a chůzi (78 % spokojeno). Provoz pěší dopravy je však ovlivněn četnými
bariérami v prostoru, z nichž mezi nejvýraznější patří řetízková bariéra mezi tramvajovými ostrůvky,
kterou lidé pravidelně překonávají.
Další dopravní mody jsou pro uživatele náměstí významně méně relevantní, dostupnost
automobilem nedokáže zhodnotit 39 % uživatelů a dostupnost na jízdním kole 70 % uživatelů. Mezi
lidmi schopnými zhodnotit dostupnost automobilem je podíl spokojených a nespokojených vyrovnaný
(28 % a 26 %), mezi lidmi schopnými zhodnotit dostupnost na jízdním kole převažuje nespokojenost
(17 %) nad spokojeností (9 %).

A2

Doporučení
soutěže

pro

zadání

architektonické

Cílem plánované úpravy/rekonstrukce náměstí je zvýšení kvality tohoto veřejného prostoru (spolu
se začleněním výstupu z plánované stanice metra).
Zvýšení kvality veřejného prostoru prokazatelně (dle zkušeností z jiných míst) vede k jeho většímu
využívání (nárůst počtu pobývajících lidí i délky jejich pobytu) a tento efekt je všestranně přínosný
– zejména sociálně, ale i ekonomicky, a celkově tak zvyšuje kvalitu života v místě.
Kvalitu veřejného prostoru lze zjednodušeně strukturovat do následujících kategorií:
I.
Pocit bezpečí
a. Sociální bezpečnost
b. Dopravní bezpečnost, pocit bezpečí při pohybu pěšky a na kole
II.
Podmínky pro rozvoj aktivit
c. Živý parter
d. Podmínky pro pobývání
e. Nabídka aktivit
III.
Environmentální funkce veřejného prostranství
Níže jsou tyto požadavky rozvedeny. Návrh musí posoudit reálnost a míru jejich naplnění, případně
upřednostnit ty, které považuje za podstatnější.
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A 2.1

Pocit bezpečí – sociální bezpečnost

Veřejný prostor je místem setkávání všech sociálních skupin. Na dobře fungujícím prostranství
nedominují jednotlivci nebo skupiny lidí, kteří prostor ovládají a znepříjemňují pobyt ostatním. Pestré
využití budov obklopujících náměstí pomáhá přirozenému dohledu na náměstí během celých 24 hodin
a 7 dní v týdnu.
Při řešení prostranství je žádoucí podpořit pocit bezpečí splněním těchto principů:
a. dbát na vizuální přehlednost náměstí (bez clonících keřových porostů)
b. navrhnout veřejné osvětlení prostranství s přiměřenou intenzitou
c. podpořit snadnou orientaci v území začleněním originálního prvku(-ů) (sochy apod.) zvyšující
„čitelnost“ území

A 2.2

Dopravní bezpečnost, pocit bezpečí při pohybu pěšky a na kole

Jedná se o základní požadavek na tento frekventovaný veřejný prostor.
Snahou nového návrhu by mělo být:
a. chodcům vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb ve všech žádaných trasách, zejména mezi
jeho okraji (komerční parter) a středem (zastávky tramvaje), ideálně po celé ploše náměstí
b. navrhnout minimální dostačující šířky jízdních pruhů s ohledem na vytvoření maxima prostoru
pro chodce, přechody pro chodce řešit v co nejkratší délce s využitím vložených ostrůvků a/nebo
vysazených chodníkových hran umožňujících oční kontakt mezi řidičem a chodcem
c. navrhnout dostatečné šířky chodníků zejména podél přízemí domů s obchody a službami
d. vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů: na hlavních ulicích cyklopruhy, případně
cyklostezky, ve vedlejších ulicích sdílený dopravní prostor v režimu Zóny 30 nebo Obytné zóny
e. zajistit velmi snadnou dostupnost zastávek hromadné dopravy (jako jedno z kritérií pro
využívání) a kvalitní podmínky pro čekání na spoj
f. připojení vedlejších ulic na náměstí řešit formou chodníkového (nebo stezkového) přejezdu
g. umožnit přímé pěší vazby ve všech směrech křižovatky (přechody pro chodce nebo místa pro
přecházení na všech ramenech křižovatky) pokud je to možné, případně křižovatky řešit jako
plochy zvýšené na úroveň chodníku
h. poptávku po parkování regulovat zejména časově omezeným parkováním, resp. v režimu
parkovacích zón
i. naplnit požadavky na bezbariérový pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace
j. náměstí vybavit bezpečnými cyklostojany, zejména ve vazbě na obchodní parter

A 2.3

Podmínky pro rozvoj aktivit – živý parter

Aktivní přízemí domů na náměstí je zásadní pro jeho vitalitu i přirozený dohled na život náměstí.
Z hlediska řešení plochy náměstí doporučujeme:
a. podpořit vitalitu parteru a jeho další rozvoj zejména dostatečnou šířkou chodníku po obvodu
náměstí, snadnou dostupností parteru napříč náměstím (od zastávek tramvaje)
b. vytvořit prostorové podmínky pro předzahrádky kaváren a restaurací (šířkou chodníku, případně
v kombinaci s dočasným záborem parkovacích stání nebo i na protější straně ulice)

A 2.4

Podmínky pro pobývání

Náměstím se pohybuje velké množství lidí. Nabídkou pestrých možností pro posezení je žádoucí
podpořit obytnou a sociální funkci náměstí.
a. užitnost mobiliáře podpořit jeho vhodným umístěním: možnosti sezení situovat na místa s
dobrým výhledem, pokud možno preferovat umístění s krytými zády (živý plot, zídka apod.)
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b. nabídnout místa k sezení na slunci i ve stínu, je-li to v místě možné
c. některé prvky sezení uspořádat tak, aby byla umožněna komunikace ve skupině (konverzační
ostrůvky), tedy ne v přímé řadě, ale například dvě lavičky orientované kolmo k sobě apod.
d. cíleně vytvářet také druhotné sezení na (schodišťových) stupních, zídkách apod.
e. zajistit dostupnost veřejných WC a pítek

A 2.5

Nabídka aktivit

Náměstí Bratří Synků je místním centrem, jedním z ohnisek života čtvrti. Jeho uspořádání by mělo
umožnit pořádání různých kulturních, společenských a dalších aktivit, akcí pravidelných i spontánních,
formálních i neformálních. Proto doporučujeme:
a. vytvořit souvislou plochu pro pořádání trhů a dalších akcí; pro tyto aktivity zajistit dopravní
obsluhu i technickou infrastrukturu (přípojku el., vodu)

A 2.6

Environmentální funkce – zeleň a mikroklima

V novém uspořádání náměstí je třeba v optimální míře zohlednit požadavky na příznivé mikroklima
(slunce/stín, vlhkost, snížení hlučnosti a prašnosti) i omezení nepříznivých vlivů klimatických změn
(extrémní teploty, extrémní srážky nebo sucha). V návrhu doporučujeme respektovat tyto principy:
a. zachovat stávající hodnotné stromy a zvážit dosadbu dalších (stínění, chlazení)
b. travnaté a případné další vegetační plochy umístit tak, aby nevytvářely pohledové ani
komunikační bariéry
c. vegetační plochy (případně jiné – nové technologie a koncepty) využít pro retenci srážkové
vody; vytvořit plochy pro odpar vody
d. omezit sálavý efekt povrchů jejich přistíněním a vhodnou volbou materiálů
e. vodním prvkem (prvky) zvýšit vlhkost vzduchu v horkých dnech
f. pro osvětlení důsledně používat energeticky úsporná svítidla s paprsky směřujícími dolů
(spodní kryt svítidla bývá rovný, ne vypouklý), zbytečně nepřesvětlovat veřejné prostory, zajistit
cílené osvětlení potřebných míst místo plošného přesvětlení (např. přechody)

A 2.7

Estetika, další aspekty

Vizuální dojem náměstí tvoří kromě samotného prostranství neméně významnou měrou také budovy
po jeho obvodu. Pravidla pro vzhled budov nejsou předmětem návrhu náměstí stejně jako regulace
vizuálního smogu na budovách (přesycenost reklamami). V estetice prostranství lze podpořit:
a. Sjednocený vzhled (použití dlažby a dalších materiálů) zvyšující přehlednost prostranství
b. Místa pro odkládání odpadu řešit kromě uličních/parkových odpadkových košů primárně
podzemními kontejnery, eventuálně zřídit pro kontejnery vymezená a pohledově odcloněná
„hnízda“
c. Návrh by neměl opominout historii místa a začlenit stávající prvky (socha F. L. Riegera,
případně další) a vhodně i současnou formou interpretovat místo

Obecně doporučujeme aplikaci Manuálu pro tvorbu veřejných prostranství IPR
Praha a výstupy z Generelu veřejných prostranství MČ Praha 4, který zasadí
náměstí do kontextu vztahů s okolím.

strana: 8/68

Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: (+420) 515 903 132 / www.partnerstvi-ops.cz

ANALÝZA OBYVATELSTVA
A ZÁSTAVBY
Rešerše a analýza dat o obyvatelstvu spádové oblasti
plánované stanice metra Náměstí Bratří Synků
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B1

Manažerské shrnutí

Ve spádové oblasti budoucí stanice metra na náměstí Bratří Synků, tak jak ji definoval zadavatel, žije
okolo osmi a půl tisíce osob, z nichž je 48 % mužů a 52 % žen. V produktivním věku 20 až 64 let je 70
% obyvatel, ve věku do 19 let je 15 % obyvatel a dalších 15 % obyvatel je v seniorském věku 65 let a
více.
V nadcházejících 35 až 45 letech dojde k výraznému stárnutí obyvatelstva, kdy se stávající početně
velmi silné ekonomicky aktivní populační ročníky přesunou do seniorských let. Zároveň nebude
docházet k populační reprodukci, neboť současné nejmladší ročníky jsou populačně příliš slabé, aby
zajistily budoucí reprodukci obyvatelstva. Lze tedy očekávat, že mezi uživateli náměstí Bratří Synků
bude růst podíl seniorů až do situace po roce 2050, kdy budou představovat většinu uživatelů náměstí.
Ačkoliv ve srovnání s celou městskou částí je obyvatelstvo zkoumané oblasti jemně méně vzdělané, ve
srovnání s celou zemí se jedná o území s nadprůměrně vzdělaným obyvatelstvem, kde každý čtvrtý
obyvatel má dokončené vysokoškolské vzdělání a další téměř dvě pětiny mají maturitu.
V obyvatelstvu oblasti převažují lidé hlásící se k české národnosti, je však velmi pravděpodobné, že
nejméně každý desátý obyvatel oblasti je národnosti jiné (v roce 2011 se jednalo o 9 %). V souvislosti
s globální migrací obyvatelstva lze očekávat další nárůst obyvatel s jinou než českou národností. Mezi
lidmi hlásícími se k jiným národnostem dominuje slovenská (2 %) a ukrajinská národnost (2 %).
Ve spádové oblasti je stabilizovaná zástavba, kterou tvoří 413 domů a 4 076 bytů. Nejméně 82 %
domů bylo postaveno do roku 1945. Drtivá většina domů je obydlena. Většinu domů (382) tvoří bytové
domy nebo provozní domy s byty. Pro spádovou oblast je typický obytný charakter. Ve vlastnictví obce
je celkem 44 domů.
Celkem 2 290 bytů z více než čtyř tisíc bylo obýváno na základě nájemního vztahu, v dalších více než
sedmi stech bytech bydleli jejich vlastníci.
Všechna zjištění této analýzy se vztahují k roku 2011. Data požadované zadavatelem jsou dostupná
pouze skrze Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná v desetiletých intervalech a naposledy se
uskutečnilo v roce 2011.
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B2

Metodika

Všechna analyzovaná data pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, které je jediným zdrojem
zadavatelem požadovaných statistik. Všechna data jsou tedy platná k roku 2011 a analýza neobsahuje
informace za roky 2012 až 2016. Spádová oblast byla zadavatelem výzkumu vymezena následující
mapkou:

Spádová oblast pokrývá následující ulice, respektive jejich části:
Bělehradská, Boleslavova, Božetěchova, Ctiborova, Ctiradova, Čestmírova, Čiklova, Fričova,
Kloboučnická, Křesomyslova, Mečislavova, Mojmírova, Na Jezerce, Na Květnici, Na Ostrůvku, Na
Zámecké, Nad Nuslemi, nám. Gen. Kutlvašra, Nuselská, Otakarova, Petra Rezka, Rostislavova,
Sezimova, Svatoslavova, Táborská, U Křížku, V Horkách, V Luhu, V Podluží, Vladimírova,
Vlastislavova, Závišova, Žateckých.
Takto definovaná spádová oblast odpovídá 51 statistickým obvodům, čísla těchto obvodů jsou:
104621, 112917, 112925, 112933, 112941, 112950, 112968,
113018, 113026, 113034, 114596, 114600, 114626, 114693,
114740, 114758, 114766, 114774, 114782, 114791, 114804,
114855, 114863, 114871, 114880, 114898, 114901, 114910,
114979, 114987, 114995, 115002, 116173, 116734, 116769.

112976,
114707,
114812,
114928,

112984,
114715,
114821,
114936,

112992,
114723,
114839,
114944,

113000,
114731,
114847,
114961,

Následující analýza pracuje výhradně s daty odpovídající takto definované spádové oblasti (dále pouze
spádová oblast). V některých případech jsou data za spádovou oblast srovnána s daty za celou
městskou část Prahy 4 za účelem zvýšení vypovídací schopnosti dat.
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B3

Obyvatelstvo

Ve spádové oblasti podle dat ze SLDB žilo v roce 2011 celkem 8 480 lidí, z nichž bylo 4 061 mužů a
4 419 žen.
Obyvatelstvo
muži
4061
ženy
4419
celkem
8480

Obyvatelstvo podle věku a pohlaví
600
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45 - 49

40 - 44
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30 - 34

25 - 29

20 - 24

15 - 19

10 - 14

5-9

0-4

0

věkové skupiny
Věková struktura obyvatelstva spádové oblasti se nijak významně neodchyluje od průměru české
společnosti. Ženy se dožívají vyššího věku a jejich zastoupení v nejvyšších věkových kategoriích je
výrazně vyšší než zastoupení mužů. Nejsilněji jsou zastoupení obyvatelé v produktivním věku od 20 do
39 let, kteří tvoří téměř 40 % obyvatelstva. Celkově lidé v produktivním věku od 20 do 64 let tvoří 70 %
obyvatelstva spádové oblasti. Obyvatel v seniorském věku 65 let a více je 15 %.
Z grafu obyvatelstva podle věku je zjevný trend stárnutí obyvatelstva. Obyvatel do 19 let věku je 15 %,
obyvatel do 14 let je potom pouhých 10 %. Lze očekávat výrazné populační stárnutí obyvatelstva
spádové oblasti během nadcházejících 35 až 45 let, kdy se stávající početně velmi silné populační
ročníky přesunou z ekonomicky aktivní kategorie do seniorských let. S tímto procesem zároveň nebude
docházet k populační obnově. Dnešní početně slabé mladé ročníky do 19 let se přesunou do
ekonomicky aktivní kategorie a vzhledem k jejich nízkému počtu nebude moci docházet k prosté
reprodukci obyvatelstva, i kdyby ženy dnešních mladých ročníků vykazovaly v budoucnosti velmi
nadprůměrnou úhrnnou plodnost 3 děti na ženu.
Spádovou oblast, stejně jako další městské populace v ČR, čeká výrazné stárnutí obyvatelstva a
negativní míra přirozené reprodukce (úbytek obyvatelstva vymíráním). Populační stárnutí s sebou
přináší nové nároky na veřejný prostor, primárně na jeho univerzální bezbariérovou prostupnost, a také
na možnost trávení volného času budoucích silných ročníků seniorů.
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Obyvatelstvo podle věku
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věkové skupiny
Obyvatelstvo spádové oblasti se jemně liší od zbytku obyvatelstva městské části Prahy 4. Obyvatelstvo
spádové oblasti je jemně mladší, především díky silným ročníkům ve věku 20 až 40 let, a naopak kvůli
méně početným seniorským ročníkům ve věku 65 let a více.

Rodinný stav podle pohlaví
Nezjištěno
Registrované partnerství - trvající nebo
zaniklé
Vdovec/vdova

Rozvedený/rozvedená

Ženatý/vdaná

Svobodný/svobodná
0
ženy

500

1000

1500

2000

muži

V obyvatelstvu spádové oblasti převládají podle rodinného stavu svobodní lidé. Mezi ovdovělými typicky
výrazně převládají ženy nad muži, což je výsledek vyšší naděje na dožití žen v celé ČR.
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Obyvatelstvo podle vzdělání
VŠ
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Podle vzdělání je obyvatelstvo spádové oblasti podobné obyvatelstvu celé městské části. Ve srovnání
je oproti celé městské části ve spádové oblasti mírně více lidí se základním vzděláním a střední školou
bez maturity a naopak méně lidí s maturitou a vysokoškolským vzděláním. Ve srovnání s celou ČR je
však obyvatelstvo spádové oblasti nadprůměrně vzdělané, neboť ve velkých českých městech je typicky
obyvatelstvo více vzdělané.

Národnost
80%
70%

spádová oblast

Praha 4

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
česká

jiná

nezjištěno

Národnostní složení obyvatelstva spádové oblasti se zdá být poměrně homogenní. Převládají lidé
hlásící se k české národnosti (60 %), k jiné než české národnosti se hlásí necelých 9 %. U značné části
lidí zůstala informace o národnosti nezjištěna, ve spádové oblasti se jedná o 31 % obyvatel. Lze však
očekávat, že až dvě třetiny z těchto lidí se budou hlásit k české národnosti. V tom případě by podíl osob
hlásících se k české národnosti činil zhruba 80 %.
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Národnostní menšiny
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Mezi národnostními menšinami ve spádové oblasti převládají lidé hlásící se ke slovenské (2 %) a
ukrajinské (2 %) národnosti. Následuje vietnamská (0,7 %), ruská (0,4 %) a moravská (0,4 %)
národnost. Oproti zbytku celé městské části se ve spádové oblasti hlásí mírně více lidí ke slovenské a
ukrajinské národnosti.

Ekonomická aktivita
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Celkem 41 % obyvatel spádové oblasti je ekonomicky aktivních. Oproti zbytku městské části je ve
spádové oblasti méně nepracujících důchodců.

Odvětví ekonomické činnosti
četnost

procent

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

389

9,7

Profesní, vědecké a technické činnosti

384

9,6

Informační a komunikační činnosti

328

8,2
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Zpracovatelský průmysl

263

6,6

Vzdělávání

255

6,4

Zdravotní a sociální péče

248

6,2

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

239

6,0

Stavebnictví

219

5,5

Administrativní a podpůrné činnosti

205

5,1

Doprava a skladování

200

5,0

Ubytování, stravování a pohostinství

194

4,9

Peněžnictví a pojišťovnictví

170

4,3

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

135

3,4

Ostatní činnosti

84

2,1

Činnosti v oblasti nemovitostí

63

1,6

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a
klimatizovaného vzduchu

32

0,8

Zásobování vodou; činnosti související s
odpadními vodami, odpady a sanacemi

27

0,7

Zemědělství, lesnictví, rybářství

18

0,5

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů;
činnosti domácností produkujících blíže
neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu

6

0,2

Těžba a dobývání

1

0,0

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

1

0,0

537
3998

13,4
100,0

Nezjištěno
celkem

Odvětví činností ekonomicky aktivních osob je velmi různorodé, mezi odvětvími není žádné dominantní.
Okolo 10 % obyvatel spádové oblasti pracuje ve velkoobchodu a maloobchodu, stejný díl osob se věnuje
profesním, vědeckým a technickým činnostem.

Postavení v zaměstnání
Nezjištěno
Pomáhající rodinní příslušníci
Členové produkčních družstev
Osoby pracující na vlastní účet
Zaměstnavatelé
Zaměstnanci
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Praha 4

spádová oblast

Ve spádové oblasti jsou ekonomicky aktivní velmi často podle postavení v práci zaměstnanci (71 %),
dalších 19 % pracuje na vlastní účet (typicky OSVČ), 3 % vystupují jako zaměstnavatelé.
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B4

Domy a byty

Ve spádové oblasti bylo v roce 2011 celkem 413 domů a 4 076 bytů.
Výstavba ve spádové oblasti je dlouhodobě stabilizovaná, 43 % domů bylo postaveno v roce 1919 nebo
dříve, dalších 40 % bylo postaveno do roku 1945. Celkem nejméně 82 % domů (a stejný podíl bytů)
bylo postaveno v období do konce druhé světové války.
Období výstavby nebo rekonstrukce
domy
byty
četnost procent četnost procent
1919 a dříve
176 42,6%
1309 32,1%
1920-1945
163 39,5%
2052 50,3%
1946-1960
7
1,7%
88
2,2%
1961-1970
10
2,4%
152
3,7%
1971-1980
8
1,9%
132
3,2%
1981-1990
5
1,2%
37
0,9%
1991-2000
10
2,4%
34
0,8%
2001
0
0,0%
0
0,0%
2002
1
0,2%
11
0,3%
2003
0
0,0%
0
0,0%
2004
0
0,0%
0
0,0%
2005
1
0,2%
67
1,6%
2006
0
0,0%
0
0,0%
2007
0
0,0%
0
0,0%
2008
0
0,0%
0
0,0%
2009
1
0,2%
8
0,2%
2010
1
0,2%
1
0,0%
2011
0
0,0%
0
0,0%
Nezjištěno
30
7,3%
185
4,5%
celkem
413
100%
4076
100%

B 4.1

Domy

Ze 421 domů byla v roce 2011 obydlena drtivá většina domů, celkem 413. U dalších dvou probíhala
přestavba. Většinu domů ve spádové oblasti tvoří bytové domy nebo provozní domy s byty (382), ve
spádové oblasti je také 36 rodinných domů. V oblasti je osm domů z panelového materiálu, jinak
převládají zděné domy (382).
Téměř polovinu všech domů ve spádové oblasti vlastní fyzická osoba (193), druhá polovina domů je
poměrně rovnoměrně rozložena mezi různé další typy vlastníků (právnické osoby 38 domů, bytová
družstva 19 domů, spoluvlastnictví vlastníků bytů 52 domů, ve vlastnictví obce 44 domů, kombinace
vlastníků 20 domů).
Velká většina domů je připojena na plyn (368 domů), kanalizaci (387 domů) a vodovod (388 domů).
Většina domů nemá ústřední vytápění (s centrální kotelnou pro více pater domu, 291 domů), pokud
dům disponuje vlastní kotelnou, pak je nejčastěji plynová (87 domů).
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413
2
6
421

Připojení budovy na plyn
Plyn z veřejné sítě
Plyn z domovního zásobníku
Bez plynu
Nezjištěno
celkem

368
1
19
25
413

Druh vlastníka
Fyzická osoba
Jiná právnická osoba
Kombinace vlastníků
Nezjištěno
Bytové družstvo
Spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)

193
38
20
45
19
52

Připojení budovy na odpad
Přípoj na kanalizační síť
Vlastní čistička odpadních vod
Žumpa, jímka
Bez kanalizace a jímky
Nezjištěno
celkem

387
0
11
0
15
413

Obec
Stát
celkem

44
2
413

Materiál nosných zdí
Stěnové panely
Nepálené cihly
Dřevo
Jiné materiály a kombinace
Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací
Nezjištěno
celkem

8
0
0
6
382
17
413

Ústřední topení a druh paliva
Kotelna v domě na pevná paliva
Kotelna v domě na plyn
Kotelna v domě na ostatní paliva
Bez ústředního topení
Kotelna mimo dům
Nezjištěno
celkem

2
87
2
291
15
16
413

Druh domu
Rodinný dům – samostatný
Rodinný dům – řadový
Bytový dům
Ubytovny a svobodárny
Provozní budovy s byty

28
8
364
1
18

Připojení domu na vodovod
Vodovod v domě – z veřejné sítě
Vodovod v domě – domácí
Bez vodovodu
Nezjištěno
celkem

388
0
0
25
413

Zařízení pro krátkodobé ubytování (hotely,
motely, penziony, turistické chaty, rekreační
zařízení)
celkem

2
421

Obydlenost domu
stav
Obydlen (obvykle)
Neobydlen z důvodu: přestavba domu
Neobydlen z důvodu: jiný důvod
celkem

počet

strana: 18/68

Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: (+420) 515 903 132 / www.partnerstvi-ops.cz

B 4.2

Byty

Ve spádové oblasti bylo v roce 2011 celkem 4 076 bytů. Podle právního vztahu k užívání bytu sloužilo
2 290 bytů k nájemnímu bydlení a celkem v 834 bytech bydleli jejich majitelé. 229 bytů bylo
družstevních, 29 bytů bylo užíváno bezplatně.

Právní důvod užívání bytu1
Byt ve vlastním domě
Byt v osobním vlastnictví
Jiné bezplatné užívání bytu
Byt nájemní
Jiný důvod užívání bytu
Byt družstevní

117
717
20
2290
69
229
634

Nezjištěno
celkem

4076

Většina bytů ve spádové oblasti disponuje vlastní koupelnou (3 329 bytů) a splachovacím záchodem
v bytě (3 293 bytů). Byty typicky mají zdroj teplé vody, nejčastěji ohřívanou plynem (1 540 bytů) nebo
elektřinou (1 036 bytů). Byty jsou vytápěny nejčastěji jednotlivými kamny (1 636 bytů), ústředně
s kotelnou v domě nebo mimo dům (1 140 bytů), případně etážově vlastním kotlem v bytě (718 bytů).
Nejčastějším zdrojem energie pro vytápění je zemní plyn (2 478 bytů).
V roce 2011 byla zhruba polovina všech bytů vybavena počítačem připojeným k internetu (1 946 bytů).

Byt ve vlastním domě je většinou v rodinném domě, může být i ve vlastním bytovém domě.
Byt v osobním vlastnictví je byt, jehož uživatel je veden v katastru nemovitostí jako vlastník jednotky (bytu).
Byt v osobním vlastnictví nemůže být ve vlastním rodinném domě – ten se vyznačuje jako byt ve vlastním domě.
Jiné bezplatné užívání bytu se může vyskytovat ve všech druzích domu, jejichž vlastníkem je soukromá osoba;
jedná se nejčastěji o bezplatné užívání bytu v domě, který patří příbuzným nebo jiným blízkým osobám.
Byt nájemní je byt užívaný na základě nájemní smlouvy, bez ohledu na to, zda je nájemní smlouva uzavřena na
dobu určitou, nebo neurčitou. Jako nájemní označí byt i osoba, která bydlí v podnájmu – v pronajatém bytě.
Byt družstevní je užíván na základě členství v bytovém družstvu (ve smyslu § 221 obchodního zákoníku), přičemž
bytové družstvo jako právnická osoba je uvedeno v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, příp. jako vlastník celého
domu.
1

strana: 19/68

Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: (+420) 515 903 132 / www.partnerstvi-ops.cz

Koupelna
V bytě
Mimo byt vlastní
Mimo byt společná
Bez koupelny
Nezjištěno
celkem

Způsob vytápění bytu
3329
2
4
84
657
4076

Záchod
Splachovací v bytě

3293

Splachovací mimo byt vlastní

82

Splachovací mimo byt společný

43

Bez splachování
Nezjištěno
celkem

6
652
4076

Ústř. s kotel. mimo dům
Ústř. s kotelnou v domě – na pevná paliva
Etážové (s kotlem v bytě)
Kamna
Jiný
Ústřední – nezjištěné umístění kotelny
Nezjištěno

524

Ústřední s kotelnou v domě – na plyn
Ústřední s kotelnou v domě – na ostatní paliva

813
18

celkem

4076

Energie používaná k vytápění
Energie z kotelny mimo dům
Uhlí, koks, uhelné brikety
Dřevo, dřevěné brikety

Zdroj teplé vody
Zdroj mimo budovu (dálkový)
Elektrický bojler, průtokový ohřívač
Plynový bojler, průtokový ohřívač
Jiný nebo kombinovaný zdroj
Bez teplé vody
Solární zařízení
Nezjištěno

397
1036
1540
319
64
1
719

celkem

4076

Topné oleje, nafta
Zemní plyn
Propan-butan
Elektřina
Jiná (vč. solární, větrné apod.)
Energie z tepelných čerpadel
Nezjištěno
celkem

Osobní počítač a připojení k internetu
Počítač s internetem
Počítač bez internetu
Bez počítače
Nezjištěno
celkem

1946
182
1043
905
4076

Typ bytu
Standardní s ústředním topením a
úplným příslušenstvím

3166

Standardní s ústředním topením a
částečným příslušenstvím

92

Standardní bez ústředního topení s
úplným příslušenstvím
Byt se sníženou kvalitou
Nezjištěný typ bytu
celkem

268
39
718
1636
58
2

98
196
524
4076
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1
2478
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KVALITATIVNÍ
VÝZKUM
NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
Kvalitativní šetření založené na hloubkových
polostrukturovaných rozhovorech s identifikovanými
institucionalizovanými a neinstitucionalizovanými
klíčovými komunitními aktéry
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C1

Manažerské shrnutí

Zkoumaná oblast má historický obraz zanedbaného či nebezpečného místa, který se však
v posledních několika letech rychle mění k lepšímu. Původní špatná pověst oblasti je vytlačována
lepšící se životní úrovní. Industriální dědictví přítomné v budovách bývalých továren se gentrifikací
proměňuje v současné ekonomické příležitosti a vítaný postindustriální rozvoj oblasti.
Samotnému náměstí Bratří Synků je přisuzován silný místní význam. Náměstí je navštěvováno
primárně místním obyvatelstvem a v rámci Nuslí je prostor chápan jako jediné skutečné městské
náměstí. Za silnou stránku náměstí je považována jeho silná propojenost s okolní Prahou skrze
veřejnou hromadnou dopravu. Senioři stále pamatují na náměstí a jeho blízké okolí silně občansky
vybavené (např. kina a divadla), které bylo rušným místem společenského setkávání. S těmito
vzpomínkami potom kontrastuje dnešní stav, kdy je náměstí vnímáno jako špinavé a do jisté míry
odpudivé.
Klíčovou vlastností pro současné náměstí je vnímání jeho čistoty, respektive špinavosti. Na dojem
z náměstí silně působí nově opravené fasády, z nichž mnohé byly naposledy opravovány v 80. letech.
K silnému dojmu špinavosti náměstí přispívá stav na povrchu ulic. Povrch náměstí a přilehlé ulice
jsou vnímány jako špinavé kvůli nedostatku úklidu, nevhodnému managementu úklidu, nefunkčnímu
umístění odpadových nádob a případně přímo kvůli nepořádku v jejich okolí.
S nečistotou jde ruku v ruce vizuální a prostorová chaotičnost náměstí. Náměstí je vnímáno jako
stísněné, tmavé a uzavřené, plné chaoticky rozházených stánků a zašlého mobiliáře. Vnější úprava
obchodů, která je zcela neregulovaná, vytváří kakofonickou kulisu vizuálního smogu zahlcující náměstí.
Prostor náměstí je navíc na několikrát rozdělen – tramvajovou tratí na dva symetrické trojúhelníky, které
jsou dále odděleny od parteru budov pozemní komunikací s parkovišti a tramvajovou smyčkou. Prostor
je rozdělen, zahuštěn a rozmělněn.
S náměstím a jeho bezprostředním okolí je spojen paradox. Na jednu stranu je místo chápáno jako
centrum služeb a obchodu, kdy mnoho potřeb lze naplnit právě na náměstí a v jeho okolí. V místě
jsou rozmanité obchody a v jeho blízkosti školy, volnočasové aktivity a další služby občanské
vybavenosti, které slouží místním lidem. Na druhou stranu je však náměstí vnímáno jako mrtvý prostor,
obzvláště jeho severní část, která je napojena na Zámeckou ulici, jež je vnímána jako prázdná a
nepříjemná. Mrtvost náměstí spočívá také v absenci konání jakýchkoliv trhů nebo společenských
událostí, které však lidé poptávají. V oblasti se již konají rozmanité komunitní akce, ty jsou však
navázány primárně na vnitrobloky v okolí náměstí, nikoliv na náměstí samotné.
Dopravní situace na náměstí je dominantně formována automobilovým provozem. Prostor je
zahuštěn parkujícími automobily, během špičkových časů automobily tvoří kolony, které protínají
náměstí napříč podél tramvajových ostrůvků. Silné intenzity motorové dopravy jsou hrozbou pro pěší
dopravu, specificky pro starší uživatele náměstí se sníženou pohyblivostí. Silná intenzita motorové
dopravy je doplněna rychlou jízdou některých řidičů, která v kombinaci s pěším překračováním vozovky
vede ke vzniku zdraví ohrožujících situací. Provoz pěší dopravy je ovlivněn četnými bariérami
v prostoru, z nichž mezi nejvýraznější patří řetízková bariéra mezi tramvajovými ostrůvky, kterou lidé
pravidelně překonávají.
Náměstí a jeho okolí je intenzivně formováno neregulovaným parkováním. Po zavedení rezidentních
zón v blízkém okolí se část statické dopravy přesunula právě do této oblasti. Primárně podnikatelé
vyjadřují nespokojenost s motorovou obslužností místa, která je komplikována nedostupností volných
míst pro zastavení či stání. Pro současný stav je tak typické „živelné“ parkování, ke kterému jsou
využívány fyzicky dostupná místa nehledě na to, zda se jedná či nejedná o parkovací místa.
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C2

Teoretické
a metodologické
kvalitativní studie

ukotvení

Náměstí Bratří Synků v této studii chápeme jako veřejný prostor, k jehož materiální složce se
váže i složka významová – symbolická. Symbolickou složku místa tvoří různé subjektivně vnímané
vlastnosti místa, typické příběhy a jejich hodnocení, tedy reputace nebo reprezentace toho, čím toto
náměstí je. Tyto „představy Synkáče“ vznikaly, šířily a usazovaly se na základě minulých ekonomických
a politických podmínek, přičemž ty samé podmínky v součinnosti s vytvořenými symbolickými významy
přímo ovlivňovaly i následný materiální vývoj námi zkoumaného prostoru. Významy, které se vážou k
fyzickému prostoru, chápeme jako sediment „toho, co bylo a jak se o tom mluví“. Tyto významy
zachycujeme prostřednictvím interpretativní metody. Interpretací výpovědí aktérů je možné zachytit
způsoby, jak se tyto kolektivně konstruované obsahy proměňují a vyjednávají jednáním různých aktérů.2
Těmito významonosnými aktéry jsou uživatelé, ale i média či třeba realitní agentury, kteří obraz Nuslí
utvářejí. Cílem této studie je být jakousi sondou do subjektivního zažívání tohoto prostoru – sdílený
obraz, v tomto případě chápan jako identita náměstí, má určitou formu, tato forma ovlivňuje
prožívání pobytu na náměstí, nastavuje citlivost uživatelů na určité jeho aspekty, ale zároveň
s měnícími se politicko-ekonomickými podmínkami se zpětně mění i symbolická podoba tohoto
místa.
Pro takto stanovený cíl se nejlepší metodou jeví metoda hloubkových polostrukturovaných
rozhovorů s určenými širšími okruhy témat. Doplňkovými metodami bylo společné procházení prostoru
s jeho uživateli, tzv. metoda go-along, zúčastněné i nezúčastněné pozorování a několik nenahrávaných
situačních rozhovorů v prostředí.
Výběr komunikačních partnerů vycházel ze zadání – úkolem bylo zjistit, jaký je vztah k tomuto
veřejnému prostoru u lokálních aktérů, kteří jsou důležití pro „přenos informací a utváření kolektivního
mínění“. Vstupem do pole výzkumu proto byly rozhovory s místními zastupiteli, kteří nás na první
komunitní aktéry odkázali na základě své znalosti prostředí. Dalším průzkumem dostupných zdrojů jsme
vytipovali další aktéry s dosahem na velký počet uživatelů, nebo se statusem místní autority. Přístup
k dalším konkrétním aktérům jsme získávali i metodou sněhové koule, kdy další kontakty
zprostředkovali aktéři, se kterými jsme už komunikovali. Případně jsme byli nasměrováni jejich místním
„know-how“ na důležitý místní podnik či instituci, kde jsme se na rozhovoru dohodli osobně. Tyto
rozhovory byly nahrávány, přepsány a následně zpracovány v softwaru na kvalitativní analýzu Atlas.ti.
Takto analyzovaných rozhovorů se uskutečnilo 26. Většina sesbíraných rozhovorů proběhla
s podnikateli, kteří působí v této oblasti, a předpokládá se, že mají na konkrétní budoucí podobě
náměstí nejen zájem běžného uživatele, ale i obchodní zájem. Další rozhovory proběhly s představiteli
místních institucí (školy, volnočasové aktivity, sport, kultura) a komunitními organizátory, kteří se
o veřejný prostor v Nuslích aktivně zajímají a mají většinou početné vazby na další uživatele. Pro
popsání pocitů z místa a typického užívání místa jsme však chtěli zjistit i to, jestli je v něčem specifické
prožívání různých skupin aktérů. Proběhly tedy doplňkové rozhovory s typickými uživateli náměstí:
s ovdovělou důchodkyní, žačkou deváté třídy, manželským párem důchodců a hlídači parkoviště. Jejich
perspektivu jsme zahrnuli, protože různé strukturální pozice pravděpodobně implikují citlivost k jiným
věcem, než mají aktéři, kteří mají na materiální obraz prostoru okolo Synkáče větší vliv. Ke zjištění
informací o dopravní situaci jsme uskutečnili jednu společnou pochůzku se strážníkem městské policie
a zúčastnili jsme se také jedné sousedské akce v komunitní zahradě.
V textu jsou delší citace z rozhovorů pro přehlednost odsazeny a citovány popisem daného
informátora – kvůli slibu anonymity v případě zveřejnění není uvedeno jméno ani přesné povolání. Uvnitř
Pospěch, Pavel: „Městský veřejný prostor: interpretativní přístup.“ In Sociologický časopis / Czech
Sociological Review, 2013, Vol. 49, No. 1: 75–100.
2
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neodsazeného textu jsou odkazy na slova nebo slovní spojení použité v rozhovorech našimi
komunikačními partnery vyznačena kurzívou.

Identita místa – náměstí Bratří Synků jako
součást nechvalně známých Nuslí

C3

Náměstí Bratří Synků se nachází ve východní části Nuselského údolí, které mělo až do druhé
poloviny devatenáctého století silně vesnický charakter. Na obou březích potoka Botiče se ve středu po
Velikonocích tradičně organizovala slavnost ševcovského cechu, tzv. Fidlovačka, která se díky své
typické atmosféře těšila velké oblibě soudobého pražského městského obyvatelstva. Výstavba několika
fabrik a železnice vedla ke změně charakteru území – přibyly činžovní domy pro dělníky, vzniklo náměstí
(původně Riegrovo) a vesnická slavnost začátkem dvacátého století zanikla. K této tradici dnes již
pražské městské části (připojení k velké Praze r. 1922) odkazuje název blízkého Divadla na Fidlovačce,
dědice první divadelní budovy postavené v samostatném Československu. 3
Kdysi všem Pražanům známá slavnost, nuselská Fidlovačka, se dnes už nevybavuje žádnému z
oslovených uživatelů veřejného prostoru tohoto nuselského náměstí. Tyto obsahy byly v průběhu času
nahrazeny obsahy novými. Co jsou tedy dnes Nusle? Jaká je jejich identita?

„Jó Nusle, to je republika v republice!” (informátor „nuselský vlastenec“)

Nusle jako městská část mají dnes v Praze obecně poměrně špatnou pověst – může za to
historický odkaz městské dělnické chudiny, hromadně přesídlených olašských Romů, koncentrace
heren a zastaváren, drogových dealerů a městské kriminality.

C 3.1

Nusle – lepšící se špatná adresa

„Já tedy nejsem nuselský patriot. Je tady hodně divných lidí. A špína.“ (nájemnice)
Obraz Nuslí jako zanedbaného či nebezpečného místa se zdá být výrazný. Je to něco, co místní z části
mrzí, ale i něco, na co je část místních tak trochu i pyšná, co dokazuje třeba lokálpatriotistická značka
4
„tvrďáckého“
stylového
oblečení
a
doplňků
„Nusle
more“
.
„Sranda je tu furt stejná, hospody jsou pořád narvaný. […] Jako, fakt se tady dobře pije. […] Ale
je to tady lepší. Před takovejma šesti, sedmi lety, když jsem tady začal, tak bylo blbý no, to bylo
špatný. Hned nás z fleku vykradli párkrát, kolem půlnoci už tady projít bylo špatně. Dneska už
se vyhnali, už je tady větší poklid.“ (mladý podnikatel)

Řízením místních politiků i tržních mechanismů se podle místních v posledních patnácti letech obměnila
specifická skladba obyvatel, kdy velká část „problémových obyvatel“ byla vystěhována mimo Prahu
či na její okraj. To v očích mnoha Pražanů pomalu Nusle oprošťuje od zmiňované nálepky horší městské
čtvrti. Jako zlomový okamžik je vnímáno období správy starostou městské části Zdeňkem Klausnerem,
3
4

Zdroj: http://www.jamrtal.com/vychodni-cast-udoli/
Zdroj: https://www.facebook.com/Nusle-more-1439429083028127/
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který byl hlasitým zastáncem využití práva majitele bytu nájemníky vystěhovat 5. Silným příběhem, který
byl zdůrazňován hlavně lidmi, kteří zažili v Nuslích divoká devadesátá a pár následujících let, je zvýšená
přítomnost uživatelů drog. Místní mluví o varnách pervitinu, kterých v Nuslích mělo fungovat několik,
dnes už jich má být určitě míň, ale z Nuslí to stále efektem sebenaplňujícího se proroctví přitahuje více
jeho uživatelů.

„Tady nahoře v Táborský rozdávají pro ty feťáky nějaký ty ptáčky, tak podle toho to tady
vypadá.“ (městský policista)

Na druhé straně se k Synkáči scházejí uživatelé, kteří do nedalekého zdravotnického střediska v rámci
odvykání chodí pro substituční látky – nikdo z respondentů však konflikt či napadení s těmito uživateli
prostoru nezažil, na žádný si nevzpomíná ani městský policista, spíše než o reálné ohrožení osobního
bezpečí jde o pocit z divných lidí. Zajímavé ale je, že ti, kteří v Nuslích podnikají či bydlí kratší dobu,
tuto složku identity Nuslí nevnímají jako tak klíčovou či omezující:

„Né, tak jako takhle, takovýhle individua tu potkáváme jako pořád jo, je toho míň, to určitě jo,
ale kde je v Praze nepotkáváte.“ (podnikatelka)

Charakteristika Nuslí jako nebezpečné, hlučné čtvrti pomalu přestává hrát roli a Nusle se stávají rychle
se rozvíjející městskou částí s velkým potenciálem ekonomického rozvoje, jak dokazuje zájem
podnikatelů s realitami6, či rozmáhání se obchodů s luxusnějším zbožím a nových firem. Život v Nuslích
má podle jejich obyvatel i nesporně kladné stránky:

„No tak jako mě to mrzí samozřejmě, že ty Nusle mají takovouhle pověst, že když člověk bydlí
v Nuslích, tak opravdu není úplně prestižní adresa. Ale myslím si, že právě já ty Nusle mám
rád. Jednak pro tu výbornou dostupnost, jednak pro to, že to není úplně centrum, trošku stranou,
ale přesto když člověk chce, tak tam za deset minut je.“ (zástupce tělovýchovné instituce)

Nejdůležitějším sdíleným pozitivním atributem této městské čtvrti se ukázala být dobrá dostupnost do
centra, jelikož je to v rámci Prahy všude relativně blízko. Náměstím samotným navíc procházejí
tramvajové a autobusové linky, které i v čase dopravní špičky poskytují pohodlný dojezd do centra Prahy
či na další linky hromadné dopravy. Pro auta zas neplatí žádné speciální omezení vjezdu.

„Tady je výhoda to, že ty Nusle mají docela takhle blízko všude… Školy, ta doprava je dobrá,
nemusíte nikde chodit daleko nebo tak. I to metro je tady blízko docela“ (důchodkyně)

Rychlejším změnám k úspěšné městské čtvrti blízko centra, které by si přáli hlavně místní podnikatelé,
z části ale prý překáží nízký ekonomický status původních obyvatel, dnes už často v důchodovém
věku.

5
6

Zdroj: http://romove.radio.cz/cz/clanek/19370
Viz. např. https://www.facebook.com/bydleniuSynkace/
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Identita Nuslí je tedy v současnosti podle místních spojena s velkým zlepšováním životní úrovně, ale
je tak trochu spojena i se stárnoucím obyvatelstvem:

„Kde si myslím, že je možná trošku překážka, je právě to, že ta skladba těch obyvatel pořád je
starší lidé nebo důchodci, tak tam se to samozřejmě přirozeně měnit bude, ale to (je) jediný, co
si myslím, že tady brzdí ten posun dopředu. Protože přesně takhle jsem to vnímala v Karlíně,
kde bydlela moje babička, a přesně ta skladba těch lidí tam byla stejná, postupně přirozeně se
to začalo měnit, a teď naopak Karlín je plnej mladejch lidí. Takže možná i to ovlivňuje trošku to
prostředí a vůbec to, co tu vzniká.“ (podnikatelka)

Důležitým aspektem identity Nuslí je také jejich postindustriální současnost zahrnující špínu a
úpadek – výroba v bývalých fabrikách, o které se místní učili ve školách, už ve velkém neprobíhá a
současný stav většiny průmyslových budov je vnímán negativně: pivovar už dlouho chátrá, v prostorách
opuštěných fabrik jsou drobné dílny, bordel nebo sběr šrotu, prostor kolem železnice je divné doupě.
Na druhou stranu je už vidět i příklady využívání industriální architektury pro její speciální estetiku:
například v ulici Vlastislavova sídlí architektonický ateliér i showroom designových svítidel, co může být
důkazem o potenciálu Nuslí a přitáhnout kreativní třídu a navázané ekonomické aktéry. Plánovaná
přestavba pivovaru investorem je všemi dotazovanými místními vnímána pozitivně – nové byty a movití
obyvatelé čtvrť zas víc pozvednou – snaha o pozvedávání životní úrovně a úrovně veřejného prostoru
v Nuslích tak vede k pozitivnímu vnímání developerských rekonstrukcí (srovnejte s různými dalšími
částmi Prahy, kde se developerské aktivity často střetávají s protesty místních).

C 3.2

Identita náměstí Bratří Synků – chaotický dopravní uzel

U náměstí, podobně jako u celých Nuslí, je převažující představou chaotičnost a zanedbanost
náměstí, ale i obraz centrálního dopravního bodu.

„Říká se mu i Romské náměstí.“ (deváťačka)
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„Doprava je super, já mám pocit, že Synkáč je velice dobře dopravně dostupnej. Jednak sem
jezdí vlak de facto, tramvaje z obou stran. Na Ípák, žejo nahoru na Václava jako de facto na
Václavák člověk je na Václaváku za 20 minut, na Republiku nebo Masaryčku to trvá 20 minut.
A na metro je to vlastně taky kousíček.“ (podnikatel IV)

Výzkumnými partnery byly domy na náměstí označeny za pražský standard a přirovnávány zejména ke
Karlínu, Smíchovu či Holešovicím. Účastníci výzkumu často opakovali, že zástavba „Synkáče“ pro
turisty není vůbec zajímavá a „nenuselští“ vlastně nemají proč na náměstí přijít. Jelikož Nusle nabyly
svůj městský charakter až na sklonku devatenáctého století v období rychlé industrializace a urbanizace
českých zemí, jejich architektura není v rámci dnešní Prahy ničím neobvyklým či unikátním. Činžovní
domy, více či méně zdobené, připomínají další pražské čtvrtě, kde bydleli středostavovští měšťané a z
velké části i dělníci místních továren. Identita náměstí je tedy náměstí jenom místního významu. 7

„Z pohledu mě jako obchodníka, to tady stojí prostě opravdu na těch místních… Je tady pohyb
furt těch stejnejch lidí, vlastně ty místňáci. A jako z mýho pohledu jiný lidi sem nemají důvod
přijít.“ (bankéř)

V rámci Nuslí samotných jde však o výjimečný prostor s fyzickým charakterem skutečného
městského náměstí.

„Je to tady vlastně jediný takový náměstí všude kolem. Když pominu tu nuselskou radnici, ale
tak tam jako žádný náměstíčko není jako takový, jo. Dobrá lokalita.“ (provozní kavárny I)

„Jako jedno z mála, ať přijedete kam přijedete, tak nuselský náměstí Bratří Synků je takový jako
jo jo náměstí.“ (důchodkyně)

Pamětníci vzpomínají na časy, kdy byl Synkáč rušným místem potkávání (blízkost dnes už zavřených
kin Morava, Sparta a Tatra či divadel určitě sehrála roli) nebo místem nakupování a typicky
předlistopadového „shánění“. Tyto zkušenosti s minulou podobou náměstí jako centrálního živého místa
v tkáni Nuslí určují u pamětníků jejich osobní vztah k místu – ti, kteří pamatují Nusle ještě před
obdobím heren a zastaváren, často kritizují současný stav v porovnání s minulostí:

„Proti mlíčňáku, kam jsme šly v sobotu ráno na snídani, jsme sedly tam do toho parku, moje
dcerka snědla svačinu a pak jsme měly jet na labutě. […] Dneska si nesednete na tu lavičku,
prostě nesednete, protože zaprvé je špinavá, zadruhý je to odřený, zadruhý je to počmáraný a
zadruhý si vedle vás sedne nějakej somrák, vedle takovýho sedět prostě nebudete. Takže ten
Synkáč profrčíte, abyste se tu co nejméně zdržovali.“ (důchodkyně)
I když v okolí je několik hotelů a bytů využívaných na krátkodobý pronájem, kde se ubytovávají
zahraniční turisti, jak nám sdělila provozní jedné z kaváren, u které jsou tito častými hosty. To je taky
důkazem toho, že nějaký čas na šíření této informace trvá, než do sdíleného obrazu o identitě nějakého
prostoru pronikne něco nového (přítomnost turistů).
7
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Vztah k místu

C4

Vztah lidí k námi zkoumanému náměstí je z části dán sdíleným symbolickým věděním
(zmiňovaným na začátku zprávy), sdíleným chápáním jeho identity, z části osobní zkušeností s tím, jaké
bylo a jak se dodnes mění, a z části citlivostí k určitým znakům veřejného prostoru, které souvisí s pozicí
daného aktéra (maminka s kočárkem vnímá jinak vlastnosti prostoru než motorista, podnikatel jinak než
důchodce atd.).
V této části popíšeme jednotlivé prvky, které samotní uživatelé náměstí uváděli jako klíčové pro utváření
jejich vztahu k tomuto veřejnému prostoru. Tam, kde se tento vztah lišil mezi skupinami, se pokusíme
popsat jeho variabilitu.

C 4.1

Kvalita veřejného prostoru – čistota a čitelnost

Fasády domů ze začátku devatenáctého století jsou stále více opravené, což na uživatele prostoru
působí mnohem příjemněji, než „původní“ neutěšený stav velké části domů. Tento rozdíl od šedé
špinavé minulosti souvisí s privatizací bytových domů – některé vlastní majitelé po restituci, kteří
během dvou proběhlých rozhovorů zdůrazňovali emotivní náboj související se specifickými rodinnými
historiemi. Tyto domy většinou postupně opravují za peníze z pronájmu bytů i nebytových prostor
v parteru. Některé bytové domy již odkoupili zahraniční investoři (mluví se o Italech a Rusech), kteří
dům opraví a často pak rozprodávají na jednotlivé byty – tito byli „starousedlíky“ trochu nostalgicky
označováni za lidi bez vztahu k Nuslím, paradoxně jejich jednání ale často vede k pozvednutí vizuální
stránky fasád na náměstí, což je hodnoceno vesměs pozitivně. Vyčištěné, opravené fasády těší
uživatele náměstí:

„No nicméně to náměstí jako, co se konečně opravujou baráky, to by se mělo zachovat jako
památka přece. Mně se to teda opravdu líbí.“ (důchodkyně)

„Já bydlím tady v tamhletý části, když se podíváte tady naproti, jak jsou jako opravený, tak to je
pěkný. Ještě možná proto je pamatuju, oni to naposledy opravili v roce 85, když byla
spartakiáda, a to byly všechny stejnou barvou natřený. No takže a celkem se o ty domy, není
tady žádnej dům, kterej by byl zašlej, oni se majitelé staraj..už ty starý nebo tak všechny domy
jsou pěkně opravený.“ (majitel domu)

V kontrastu k lepšící se estetice fasád ale stojí uživateli tematizovaná špína v ulicích, jejíž odstranění
je podle nich v moci městské správy, hlavně v ulicích, které nejsou tak frekventované jako Synkáč
(Ctiradova, Mečislavova). Vadí i psí exkrementy na zelených plochách náměstí, pro mnohé nelogicky
umístěné kontejnery pro separovaný odpad na náměstí, dalším tématem je úklid cest a chodníků.

„A nejvíc mně vadí, tak vadí mi nestarání se o komunální odpad, je tady opravdu hodně
odpadků, co jsou prostě po ulicích, co i já tady kolikrát sbírám před obchodama, aby to nebyl
fakt jako humáč.“ (podnikatelka)

„Kdyby se prostě udržovala trošku lepší ta hygiena těch ulic, tak by to nebylo tak špatný. Protože
co se týče těch obchodů a podniků, to si myslím, že zas není tady špatný v tom okolí.“
(přestěhovaný podnikatel)
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„Co mi ještě vadí, je úklid. Tady je hroznej. Problém je, že jedna parta uklidí podniky a druhá
parta uklízí silnice, není to koordinovaný, chodník se uklízí relativně dobře, většinou se uklízej
tak, že z těch chodníků to všecko se nasype na silnici. [...] Tak když je sucho, tak sfoukne a
zase jsou chodníky plný.“ (majitel domu)

„Co je blbý, je ten bordel tady. Všude se tady něco válí po zemi, je to kolem košů. To by měla
radnice víc řešit.“ (podnikatel 2)

„Teď ještě jsou tam ty kontejnery, proč nejsou daný o kus dál? Tam je kolem toho tak strašnej
bordel.“ (učitelka ZŠ)

Špína v ulicích se pojí i se špatnou situací s parkováním:

„Protože tím, jak ti lidi nemají kde zaparkovat, tak ty auta, co tam parkujou, tak okolo nich se
nezametá, tady o chodníkách ani nemluvě, jo takže prostě to je taková věc, která by se
rozhodně měla změnit.“ (přestěhovaný podnikatel)

Pro potenciální rekonstrukci náměstí je zajímavá i informátory zmiňovaná špinavost daná zvláštní
vizuální chaotičností náměstí, chybějící jednotící ráz. Tato chaotičnost spočívá v nahuštěnosti,
zašlosti vybavení, špatným stavem dlažby a podobně:

„Ty domy jsou opravený, jsou hezky barevný, tak proč to působí špinavě? Protože tam, i když
máte zeleň, tak je příšerná, jo, že nemá to žádnej ráz. Jo nemá to prostě vůbec hlavně ráz
náměstí. [...] Prostě chtělo by to světlejší... To náměstí už má problém tím, jak je strašně
uzavřený, že. Ale tak ho zesvětlit nějak. [...] Je tam vlastně všechno, ale je to nějak strašně
nahustěné [...] I ty stánky, je jich tady hodně, různě porozhazovaných, nemohli by mít aspoň
stejný tvar, barvu?“ (učitelka ZŠ)

„Kdyby tam byl aspoň nějakej prostor, trochu víc místa.. Tak bylo by to lepší no. Teďka tam je
fakt namačkané všechno najednou, že tam prochází.“ (provozní kavárna II)

„Je to tady takové zašlé. Takové hodně jakože to prostě nevím, je to takové úplně jinak, než
když jsme třeba na jiným náměstí nebo nahoře na Paloučku, že vypadá to všechno jinak, než
tady. Ani ne papírky po zemi. […] Člověk se tady nevyzná, votočí se na jednu stranu, vypadá
to úplně stejně, jako když se otočí na druhou, že jo. Všude je navíc to samý, takže...“
(deváťačka)

Tento zmiňovaný chaos je zčásti daný i tvarem náměstí, které je diagonálně děleno vozovkou a linkou
tramvaje na dvě téměř symetrické půlnáměstí obkroužené další komunikací pro automobily a
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tramvajovou smyčkou. Orientace na náměstí je ale ztížena i faktem podobnosti provozoven v parteru
budov: na náměstí je kromě jiných provozů i několik sobě podobných bank, několik podobných heren a
několik podobných večerek. Neznalý místních poměrů může být zmaten i množstvím pizzerií. Podobné
jsou i stánky s pečivem nebo stánky trafikantů po obou stranách. Jistý stupeň dezorientace je tedy
pochopitelný:

„Každej obchod má takovou úplně jinou… něco je moderní, něco úplně starý a je to divný.“
(provozní kavárna II)

Toto konstatování souvisí s možností podnikatelů vytvořit téměř jakýkoliv exteriér svému podniku –
příkladem jsou uživateli často kritizovány zabarikádované výlohy večerek, zastaváren a heren, které
k příjemnému pocitu z místa rozhodně nepřispívají. Je otázkou, jaké nástroje může při vytváření rázu
náměstí Bratří Synků použít taky magistrát nebo památková péče, jelikož Nusle jsou od roku 1993
památkovou zónou, což s sebou přináší určité možnosti intervence do vizuálu soukromého podnikání. 8

Rušivým vizuálním smogem v prostoru jsou podle
uživatelů i reklamní poutače z obou stran zastávky.
Zvláštní situaci s umisťováním reklamy popsal jeden z
podnikatelů na náměstí:

„Tady má O2 jednu budku, a už jsme jim x-krát
říkali, nikdo z ní netelefonuje. Choděj tam feťáci,
telefonujou si tam, šlehaj si tam.. Říkáme, ,proč
to tady máte?' A oni ,my kvůli telefonům ne, my
to tady máme kvůli tomu, že jsou tam reklamní
plochy'. Tohle byl argument.“ (podnikatel 3)

K pocitu čistého, vzdušného náměstí, kde chce člověk
trávit čas posezením, nepřispívá ani stav zeleně na
náměstí: stromy jsou sice vítaným prvkem, který v létě
chrání před sluncem (bohužel hlavně mimo zastávky,
kde se tráví nejvíc času), neupravenost místní zeleně
ale působí dojmem špinavosti – když jsou stromy příliš
rostlé, vadí i bezpečnostnímu kamerovému systému.
Obecně uživatelé Synkáč nevidí jako místo s
potenciálem doplnění velikých ploch zeleně, a to kvůli
blízkosti zelených ploch parku na náměstí Generála
Kutlvašra, ve Folimance či Grébovce, což jsou podle místních v porovnání s náměstím velice příjemná,
přírodnější místa na trávení času, kam často chodívají.

8

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_19
93/vyhlaska_cislo_10_ze_dne_28_09_1993.html
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C 4.2

Funkční náplň náměstí – život na náměstí

Náměstí je tedy vnímáno jako chaotický a špinavý, ale stále centrální bod městské čtvrti. Tuto
centrální pozici dává Synkáči kromě jeho polohy přestupního uzlu hromadné dopravy i náplň aktivit,
kterým se během jeho návštěvy uživatelé věnují. Kromě (informátory často zmiňovaného) čekání na
spoje či přesouvání se do klidových zón okolních parků jsou důležité i služby, které lidé v širším
prostoru náměstí užívají. Synkáči se člověk jednoduše nevyhne, když vyřizuje každodenní povinnosti
v Nuslích: kolem je několik škol, poskytovatelů volnočasových aktivit pro děti, pošta či lékárna:

„Hm, ale si myslím, že ten Synkáč je místo, kde jsou právě ještě ty obchody: tam je to železářství,
pak jsou tam ty domácí potřeby, papírnictví kousek výš, květinářství, jo tyhle jakoby normální
obchody, žádnej velkej obchoďák.“ (kulturně-sportovní centrum)

„Tak trávit čas úplně ne, ale stoprocentně jako každej den přes to náměstí několikrát procházíme,
jak já, tak kolegové, chodíme tam ráno do trafiky pro noviny, do pekárny pro pečivo a odpoledne
se psama přes náměstí na procházku, takže to víceméně využíváme: služby, který jsou od
normálních přes banky, a když jedeme, potřebujeme jet na jednání tramvají… Na druhý straně je
opravna obuvi a výroba klíčů a takové služby. Ty služby a ty obchody jsou různě po těch ulicích
kolem i, nejen na tom náměstí.“ (podnikatelka)

Ze služeb, které současným uživatelům chybí, můžeme zmínit různější bistra a restaurace (které v rámci
obědové pauzy chybí hlavně lidem, kteří v okolí náměstí pracují), obchody s lepším oblečením (které
jsou dávány do kontrastu k mnohým levným obchodům se „asijským“ zbožím) či české potraviny (což
zas působí jako vymezení vůči mnohým vietnamským večerkám). Obecně však uživatelé neměli silnou
potřebu doplnění služeb v místě – Synkáč je centrem nuselského života a uspokojuje běžné potřeby
místních.

„Že když něco potřebuji, tak určitě hned mě napadne ,jo vlastně, na Synkáči to maj' nebo ,jo
vlastně, támhle to je', že jo. […] Ale jinak né, všude jsou auta, lidé. Takže určitě bych si sem
nesedla, kdybych si jenom třeba chtěla někomu zavolat nebo něco. To asi určitě ne.“ (deváťačka)

V kontrastu k mnoha podobným prohlášením o tom, jak je v okolí rušného náměstí všechno po ruce
a dostatečné, působí zvláštně fakt, že mnozí informátoři zároveň náměstí označovali za mrtvý prostor,
z části právě kvůli vysoké koncentraci bank, z části kvůli přestěhování Úřadu městské části z historické
budovy na Táborské na Budějovickou:

„O víkendech je to tady úplně mrtvý, protože ty lidi sem doopravdy absolutně nic netáhne, nic.
[…] Odsud zmizel jakejkoliv život, který tady dřív byl díky těm obchodům. Tady je prostě asi pět
nebo šest těch, že jo, bank, který prostě fungujou jenom ve všední dny.” (podnikatel 3)

„To se mi líbí, že tady vypadla jedna ta banka. Kdybych měl představu, že tady budou všude
banky, jakože byly, tak jsem rád, že aspoň jako ta ČSOBka jako skončila a že třeba by tady bylo
něco živějšího. […] Obchodníci si stěžujou, že jakmile se přestěhoval městskej úřad na
Budějovickou, tak ubylo spousta lidí.“ (majitel domu)
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Mrtvost ale nejvíc bije uživatele do očí při porovnání obou konců náměstí: jižní část náměstí k ulici
Sezimova je prostorem sice chaotického, ale živého náměstí. Severní část, od tramvajového ostrůvku
k ulici Na Zámecké, se zdá být až „no-go“ zónou, což souvisí s neopravenými, vybydlenými domy Na
Zámecké a malým počtem podniků. Přechod k zastávce na Otakarově je tak možný buď ulicí vedle aut
na rušné křižovatce (Bělehradská-Otakarova) nebo téměř prázdnou, pomalu se rekonstruující ulicí,
které se školní děti vyhýbají a městský policista o ní řekl, že je to příjemná tichá ulice, než tam někdo
zapálí kontejner.

„Oni tam lidi nemají cestu. Protože tam vlastně nejsou ty obchody, že to jsou vlastně činžový
domy. A pak už tam vlastně není skoro nic no. Takže vlastně tou ulicí choděj lidi prakticky jenom
ty, co tam bydlej, a ty, co si zkracujou cestu a jinak nemají důvod tam jít. Takže je to začarovaný
kruh.“ (podnikatel IV)

Tento začarovaný kruh je právě tím symbolickým, co ovlivňuje vztah k místu i následné jednání
jednotlivců – tato ulice je symbolicky prázdná a nepříjemná, tak se tam nechodí, a to její prázdnotu
konzervuje i v materiálním světě.

Dalo by se tedy říct, že náměstí a jeho přilehlé okolí je dnes v určité přechodové fázi: mnohé
malé podniky a zavedené občerstvovací zařízení po revoluci postupně zanikaly a byly nahrazeny hlavně
hernami a zastavárnami nebo bankami. V posledních letech se ale Nusle začaly více měnit – provoz
heren byl omezen, přicházejí nové obchody, které postupně informátory reflektovaný ztracený život
navracejí – mnozí tento proces připodobňují k rozvoji Holešovic – v Nuslích to ale prý jde pomaleji. Za
dobrý příklad oživování téměř všichni zmínili cukrárnu v bývalých veřejných záchodcích na náměstí.

„Za posledních já nevím, rok dva, tady vzniknuly už takový jako v uvozovkách ,trošku lepší
prodejny‘ jako zaměření na něco, já nevím tady nějaký farmářský potraviny a další věci, takže
trošku se to vyvíjí někam ještě pořád.“ (podnikatelka)

„Ta čtvrť myslím si, že je pořád otevřenější, zajímavější a že už to není taková ta, když to řeknu,
já nechci vyznít nějak xenofóbně nebo tak, ale že už to není o těch romských obyvatelích, aby to
bylo nehezké, že opravdu je to tady pořád zajímavější a má to potenciál.“ (podnikatelka gastro)

Tomuto oživování zčásti přispívají i komunitní akce organizované na Synkáči a v jeho přilehlém okolí:
mnoho lidí si pochvaluje sousedskou slavnost Zažít Nusle jinak, ve dvorku jednoho z domů na náměstí
se organizoval sousedský vánoční punč, v nedalekém vnitrobloku vznikla komunitní zahrada zastřešená
organizací Kokoza a aktivní místní přicházejí s dalšími a dalšími plány na podobné sousedské a kulturní
akce, které nesporně posilují vztah k místu. Bohužel se zatím nepodařilo vytvořit takovou komunitu,
jakou by si místní komunitní organizátoři představovali:

„No podle mýho ty Nusle jsou jako takový, že každej se tady jako stará sám o sebe a nechce se
moc zapájet...,moje moje' a takhle to je.“ (kavárník/hudební klub)
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„Lidi tu pořád mají problém něco přispět ze své kapsy, když to není prostě jejich. A to nejsou nějak
extra chudí. Kdyby se každý poskládal po deseti korunách, tak máme vlastně (vystaráno).“
(komunitní organizátorka)

Nedostatek možností využívat potenciál náměstí se odráží i v požadavcích uživatelů na organizování
pravidelných městských, nebo alespoň vánočních trhů, které by vrátily náměstí život, který místní
vídávají hlavně na historických fotografiích. Místo pro pravidelné trhy v dolní části náměstí dokonce
vymyslely i děti jedné z blízkých škol v rámci participativního projektu plánujícího budoucnost náměstí
Bratří Synků. Tyto akce by byly přínosné nejen uživatelům, ale i okolním podnikatelům, kterým by taková
možnost prezentovat svoje produkty pomohla získat nové klienty.

„Třeba kdyby udělali něco pro ty obchodníky... Tady nebyl za 25 let udělanej vánoční trh na
náměstí. Všude to dělaj na větších náměstích, a tady nic. Obecní úřad si udělá výzdobu tamhle
nahoře a víc ho nezajímá…. Že by se to nějak oživilo no něčím no, nebo já nevím podzimní trhy
nebo nějaký jarmark jednou za dva měsíce. Myslím si, že ten prostor je dost mrtvej no, dost
mrtvej.“ (podnikatel I)

„Kdyby se tady dělaly trhy, já si myslím, že určitě mladí lidi, rodiny s dětma todle uvítaj, uvítaj to
mladý lidi určitě a ti staří nevím.“ (podnikatelka)

C5

Doprava a bezpečnost pohybu

Doprava a její regulace je v dnešních městech velkým tématem, protože objem individuální
automobilové dopravy (IAD) stále roste a místa ve městě nepřibývá. To vede k problémům s
parkováním, častým dopravním zácpám a znehodnocování veřejných prostranství nejen v okolí
přeplněných komunikací. Všechna tato témata zajímají i uživatele náměstí Bratří Synků a jeho okolí.
Jak bylo řečeno v části o identitě, Nusle se pyšní velice dobrou dopravní dostupností, náměstí je
tramvajovým přestupním uzlem, což zabezpečuje na náměstí téměř nepřetržitý ruch. Co se týká
tramvajové dopravy, uživatelé si na ni už zvykli a vytváří na náměstí městský ruch, i když ze Synkáče
dělá rušné místo, kde si člověk nesedne.

„Tady bylo krásně vidět vlastně minulý rok se já nevím, půl roku, nebo jak to bylo dlouho, se
rekonstruovala ta trať a tady bylo úplně mrtvo. Jó, že vlastně ten život jako hodně sem přináší
právě to, že tu hodně lidí přestupuje a že to jako funguje jako taková dopravní tepna.“
(podnikatelka)

Dlouhá rekonstrukce ulice Bělehradská i rekonstrukce ulice Nuselská sice přinesla lepší vozovku, na
což si místní samozřejmě nestěžují, ale přinesla taky dlouhou uzavírku ulic pro veškerou dopravu
a místy i pro pěší. Podle podnikatelů bude v případě další rekonstrukce potřeba dobrou komunikaci mezi
MČ a podnikateli ohledem připravovaných uzávěrek, aby se vyjednal režim, který nebude pro malé
podniky téměř likvidační.
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K omezování IAD se samozřejmě uživatelé stavějí různě: zarytí motoristé kritizují i zklidnění okolních
rekonstruovaných dopravných tepen:

„Jako mě obecně štve zklidňování dopravy a tak dále. Co udělali třeba do Vršovic. Že zúžili tady
nahoru na Ípák, jako rozšířili chodníky tady udělali nějaký bulváry jako v Paříži. A tam když
najede tramvaj, tak se za ní člověk táhne až na Ípák. Mně to přijde úplně zbytečný.“ (podnikatel
V)

Obecně byl přístup lidí k zklidňování dopravy spíš rezignovaný, přeplněné cesty vidí jako nezbytnou,
nedílnou součást života v Praze a důsledek lenosti dnešních lidí:

„Asi si ani nějaké omezení nebo tak tady neumím představit, jako ta doprava je všude. Na
Vinohradský máte zácpy, v Holešovicích, to je jako všude, to se jako neomezí. Lidi jsou líní, co
si budem povídat.“ (kavárník/hudební klub)

„Je to celý zacpaný a intervaly na zelenou pro chodce nejsou nic moc. Ale jinak jako říkám, že
myslím, že jinak je to jako normální, běžný.“ (podnikatelka)

„Je tu tramvaj, jsou tu ty auta, toho se nezbavíme. Ten průjezd aut, ten to trošku ten klid tady
trošku devastuje. Jako klidný náměstí z toho nebude. Ale je pravda, že generace našich dětí, i
když tady spoluvlastní byt, tak se všechny odstěhovaly. Že kvůli tomu provozu a tak, tak si našli
nějakej domeček za Prahou nebo byt na kraji Prahy.“ (majitel domu)

Infrastruktura není v této části Prahy vůbec přizpůsobená cyklistické dopravě:

„Já vím, co bych tady udělal, ty lepší cyklostezky. Já jinač celý léto jezdím na kole a tam jak
dejme tomu u těch Strašnic tam to jde. Tam sice je to v tý hlavní, ale je tam aspoň ten pruh, i
když blbej, tak je. Tady není nic. Já když pojedu po chodníku, tak dostanu flastr od policajta, a
když pojedu vejš, tak jedu buďto po kostkách nebo po kolejích, kde si rozbiju hubu v lepším
případě, případně srazí tramvaj. Takže to je blbě, s tím bych něco udělal.“ (podnikatel „nuselský
patriot“)

V hustém provozu, kde se na malém prostoru potkává několik druhů dopravy, je těžké pohybovat se
jako chodec i jako řidič. Řidiči používají svoje taktiky, mají odsledováno, že přejezd křižovatky na
Otakarově zabírá mnoho času, a tak se jí vyhýbají:

„Tak ty Nusle jsou takový divoký bych řekla trochu. A asi ne ani jako chodce, ale z pohledu
řidiče, protože to je samozřejmě komplikovanější v tom, že koukáte na tramvaje, koukáte že jo
na auta, koukáte na chodce, hlavně důchodce, který vám skáčou někde pod auto, a je pravda,
že tu jako spíš pro starší lidi si myslím, že je problém, že třeba na přechodech jsou strašně
krátký intervaly zelený. Po rekonstrukci tratě je křižovatka na Otakarově furt zarvaná, změnili
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nastavení semaforů. My, co to tady známe, tak objíždíme náměstí, tady klasicky Vlastislavovu.“
(podnikatelka)

Pěší lidé přenastavení semaforu na důležité křižovatce Bělehradské s Otakarovou chválí, hlavně kvůli
delšímu intervalu zelené na přechodu, který pomohl hlavně starším lidem, kteří se pohybují pomaleji.
S chůzí důchodců a jejich bezpečností souvisí i chystané zpomalení ulice Sezimova, která stoupá do
strmého svahu a řidiči jezdí často rychle:

„Tady (v Sezimový) má být vyvýšený přechod, protože i s touhle ledovkou to mydlej nahoru
některý. Tamhle někdo vyjde mezi (zaparkovanýma) autama nebo pes nebo co a to je strašný.
Kolikrát támhle nahoře právě, že ti, co jezděj rychle, tak támhle nahoře úplně tam je přechod.
Tak tam kolikrát byla sanitka, že někoho srazili.“ (hlídači parkoviště)

„Ale to tady taky jezdí jak blázni, kolikrát když jsem přešla prostě to tak, to sem tam čekala, jestli
zastaví nebo ne, už vypadalo, že zastaví, a nakonec se ještě rozjeli ještě víc, takže nevím.“
(deváťačka)

Možná by k zpomalení dopravy a většímu pocitu bezpečí chodců přispěl nápad, se kterým přišli
uživatelé prostoru při debatě o bariérách v prostoru, a sice srovnat vozovku s chodníkem a tramvajovým
ostrůvkem, odkazujíce se na brněnské Náměstí Svobody a ulici Masarykovu:

„No ideální by bylo, kdyby se prostě dalo nějak chodit, jako třeba v Brně jezděj tramvaje mezi
lidma, tak kdyby to tady nějak udělali, aby to prostě bylo jedno náměstí že jo, ne dvě půlky.“
(majitel domu)

„Ta tramvaj tady má svůj smysl, ale zároveň tady dělá tu bariéru. Takže samozřejmě existujou
i v Brně náměstí, kde ta tramvaj, kdyby byla udělaná v úrovni třeba, tak by tomu prospěla tomu
náměstí vlastně, protože ti lidé tady jsou. Takže ta se dá odstranit ta bariéra toho náměstí a
sjednocení třeba toho povrchu.“ (architekt)

Bariéra ostrůvku je ještě zesílena řetízkem nataženým uprostřed náměstí. Tenhle řetízek jsme viděli
během pobytu na Synkáči několikrát lidi překračovat a na jeho účelnost jsme se ptali i strážníka městské
policie. Ten pamatuje, že byl instalován v čase, kdy jezdily vagónové tramvaje, kterých spoje měli lidé
tendence překračovat, což bylo hodně nebezpečné. Takových tramvají ale v Praze už jezdí jen málo.
Další bariéru představují automobily stojící na obou stranách tramvajového ostrůvku, které se
tady hromadí hlavně v čase dopravní špičky. Kvůli parkování, které je v tomto konkrétním místě v době
špičky zakázané, ale lidé to nedodržují, se ve směru na ulici Nuselská dělává velká zácpa:

„No a na druhou stranu vedou koleje a ráno ve špičce nebo odpoledne ve špičce, když se od
toho semaforu naštosujou auta až tam, to zablokujou tramvaj, která potřebuje po kolejích, a
jsou tu schopny nabrat i sedmi-osmi minutový zpoždění.” (městský policista)
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Toto místo bylo označeno za nejvíce chaotické, což potvrzují i výzkumníci z terénu. Za povšimnutí stojí
různé výšky terénu a nutnost obejít ostrůvek kvůli řetízku po vozovce.

„Především na tý horní části, že kde se tam vlastně křížej ty dvě ulice z boku ty menší plus teda
ta hlavní, tak tam jako je to trošku chaotický občas.“ (zástupce tělovýchovné instituce)

„Určitě je to nebezpečnější tady po tom okraji (náměstí). Protože tady že jo jede z jedný strany
auta, z druhý, pak tramvaje a ještě sem do týdletý slepý uličky jezděj auta.“ (manželský pár
důchodci)
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Další bariéru tvoří tramvajová smyčka, která umožňuje odvedení tramvají v případě výluky na ulici Na
Zámecké. Tato smyčka vytváří nebezpečí kolizí, jelikož je ulice jednosměrná, řidiči to často nerespektují,
a ti, kteří proti předpisu vyjíždějí z náměstí na Otakarovu, riskují čelní náraz s těmi, kteří předjíždějí
tramvaj:

Nepřehledné náměstí, kde auta jezdí rychle, pěší lidé přecházejí i mimo přechody pro chodce a tramvaje
přijíždějí k úzkým ostrůvkům, je ale stále považováno za bezpečnější místo, než spodní široká ulice
Otakarova nebo navazující Křesomyslova:

„Ale když jsme posílali děti na tramvaj, tak radši jsme je poslali sem na to náměstí než třeba na
zastávku u Fidlovačky, kde přece jenom ten provoz je větší a ten přechod je delší. Tady vlastně,
tady ten přechod je kratší v tom smyslu, že vlastně než člověk přijde jakoby na ty koleje nebo
na ten ostrůvek, tak je to druhý stádium. Takže mi to přijde skoro bezpečnější než prostě ty
přechody tady u tý křižovatky nebo přímo na tý Fidlovačce.“ (zástupce tělovýchovné instituce)

Nově příchozí podnikatelé ale ani s bezpečností dopravy problém nemají:
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„Já bych děti ze školy určitě klidně pouštěla samotné, určitě. Paradoxně myslím, že v tom je to
tady bezpečnější než v centru.“ (podnikatelka gastro)

C 5.1

Parkování, věčný problém

S veřejným prostorem a dopravou dnes ve městech samozřejmě souvisí i problém parkování. Už v
předchozím textu jsme zmínili, že parkování vytváří problém s úklidem. Další kontext, ve kterém
parkování uživatelé prostoru zmiňovali, bylo hlavně podnikání. Podnikatelé jsou přesvědčeni, že
zákazníci potřebují parkování blízko obchodu či služby, aby o ni měli zájem, pro některé zákazníky je
podle nich drahé dát 30 Kč za 10 minut. Obávají se zavedení parkovacích zón, které by z mnoha
parkovacích míst, kde dnes stojí zákazníci, udělalo parkování rezidenční:

„Tady je prostě zásadní ten byznys, náš ovlivňuje to, že ty lidi, některý teda, nechtěj dát těch 30
korun, najedou nahoru do obchoďáku, kde nezaplatí nic. […] A teda, co by nás úplně už
zlikvidovalo, to by byla modrá zóna, kdyby byla na tom náměstí. Ale ze zkušenosti, co takhle po
Praze jezdím a na těch náměstích vidím, tak tam většinou jsou ty nějaký nevím ty zelený nebo
oranžový zóny, který pomáhaj samozřejmě, že jo, tomu pohybu těch aut a hlavně těch lidí.“
(podnikatel 3)

„Ale jinak co nám tady vadí, tak jenom to, problém s parkováním. Toto tady jo, to je to vždycky
hodně narvané a plné. Najít nějaký parkoviště, to je fakt problém… najít nějaký parkovací místo
nebo stání, tak pro tu kavárnu, když někdo přijede autem, tak to je největší problém.“ (provozní
kavárna II)

Zavedení parkovacích zón v okolních městských částech v lednu 2017 podle městského policisty
znamenalo nárůst asi o milion aut, která chtějí teď parkovat na Praze 4. V Nuslích ale není moc prostor,
které by se momentálně mohly pro další parkování využít, a auta obecně parkují, kde můžou.

„A tady nejsou, ani moc plocha, no nejbližší plocha je vlastně u stadionu, tam je jako taky placený
parkoviště, to je velká plocha, ale zase to je už daleko. A pak tady samozřejmě za viaduktem v
tom komplexu, tam ale taky mají jen místní obyvatelé, a plus ty lidi, co tam jedou nakupovat, takže
to taky, je to daleko. Tady vlastně pro ty lidi, co tady pracujou a chtěli by tady zastavit a něco
nakoupit, tak to fakt nemají moc šance. Protože ty parkoviště, ty parkovací místa jsou zoufale
omezený, stejně parkujou, kde můžou.“ (podnikatel „nuselský patriot“)

Strach z budoucnosti pro ty, co se Nuslemi pohybují auty, vyjádřují i starousedlíci. Celoživotní Nuselák
třeba po zhlédnutí studie IPR k rekonstrukci Táborské komentoval nahrazení parkoviště v rohu ulice
Táborská:

„To je samozřejmé, že to je hezký, když je někde parčík, a prostě vypadá to fajn, ale prostě neřeší
vůbec to parkování tady.“ (zástupce tělovýchovné instituce)
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Na Synkáči samotném je parkoviště, za které vybírají peníze zřízenci parkoviště ze soukromé firmy,
která provozuje parkoviště i na jiných místech Prahy. Podle místních tento způsob výběru parkovného
není úplně šťastný:

„To je jediný v Praze, kde chodí opravdu chlápek ve vestě s kasírkou a vybírá tam 15 korun, za
to bych je bil.“ (podnikatel „nuselský patriot“)

Tato krátkodobá stání využívají podle zřízenců parkování prý až z devadesáti procent zákazníci
železářství Rousek, v noci, kdy místa zpoplatněná nejsou, tady stojí místní obyvatelé, kteří mají auta na
bezpečném místě. Parkování přispívá ke stísněnosti náměstí, ale zdá se, že tak jako hustá doprava je
přijímáno jako součást městského života. Návrhy na zlepšení situace byly parkovací domy na místech
neopravených domů (nikdo ze samotných majitelů podobnou možnost ale nenavrhoval) nebo parkoviště
za budovou Sokola, kde jsou stará sportovní hřiště, která nejsou příliš využívaná.

C6

Závěr

Hlavním výstupem kvalitativní části studie je fakt, že náměstí Bratří Synků stále trpí svou pověstí
chaotického, nahuštěného náměstí ve špatné čtvrti plné problémových obyvatel, heren a zastaváren.
V posledních letech byly ale Nusle objeveny novými lidmi, kteří si tady otevřeli podnik, pracují tady nebo
tady žijí, a tito i za krátkou dobu cítí, že se tato část města mění před očima. Vítají každou revitalizaci
fasády sešlého domu či výměnu služby, která nepřináší život za něco pěknýho. Služby pro klientelu
s vyššími příjmy, která očekává vyšší standard služeb, vznikají po boku klasických malých obchůdků
a poskytovatelů rozličných služeb v parteru budov, kam si místní zvykli chodit. Aby mohli tito lidé
ostatním místním i nadále ukazovat, že i v Nuslích se dají dělat zajímavé věci, je potřeba dostat lidi na
náměstí a do přilehlých ulic tak, aby tam chtěli trávit svůj čas. Tato cesta by podle naší studie zahrnovala
v první řadě častější čištění náměstí od špíny a smetí, rozředění či prosvětlení náměstí nebo sjednocení
designu vybavení. K bezpečí by přispělo zpomalení automobilové dopravy, jelikož kolize s chodci jsou
tady poměrně časté, ale i odstranění či zmírnění bariér dělících náměstí na dvě odlišné půlky.
Potenciál skýtá i příjemnější pěší propojení s parky Folimanka a Grébovka, kam lidé z náměstí spěchají
za kouskem klidu do zeleně. Synkáč si jako klidové náměstí reálně představit neumějí, jelikož tramvaje
tam vrací život, o který s přesunutím úřadu MČ zčásti přišlo. Auta sice nepříjemně přibývají, což se zdá
být podle informantů spíš součástí života ve městě než odpovědnost místní správy. Naopak místní
správa by měla pomoct řešit téměř havarijní situaci s parkováním – zavádění zón i další plány
rekonstrukce by měly být podle informantů řešeny s ohledem na potřeby podnikatelů i domácností.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření mezi uživateli
prostoru náměstí Bratří Synků
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D1

Manažerské shrnutí

Pro náměstí Bratří Synků je klíčový jeho silný místní význam. Více než polovina jeho uživatelů bydlí
v jeho blízkosti a velká většina náměstí navštěvuje buď přímo denně, avšak nejméně jedenkrát do týdne.
Nejčastějšími důvody pro návštěvu náměstí jsou práce, bydlení a obchod se službami. I mezi lidmi, kteří
nebydlí v blízkosti náměstí, převažují jeho pravidelní návštěvníci.
V současnosti jsou pro obraz náměstí klíčové tři vlastnosti. Náměstí je vnímáno jako špinavé.
Špinavost se týká povrchů náměstí, přítomných odpadků, psích exkrementů a špatného úklidu,
nepořádku kolem automobilů, ale také podle některých respondentů nežádoucích osob na náměstí.
Druhou výraznou vlastností náměstí je jeho nudnost a nedostatek zábavy. Ke kontrastu k nudnosti se
potom váže třetí dominantní vlastnost náměstí, a tou je jeho rušnost, která je podle většiny respondentů
pro náměstí typická. Rušnost je primárně vázána na silné intenzity dopravy v místě.
Podle preferencí uživatelů by náměstí mělo plnit spíše funkci klidovou umožňující relaxaci a
odpočinek a funkci společenskou umožňující setkávání lidí a kulturní život. Otázka, zda by mělo
náměstí plnit funkci dopravní, uživatele velmi silně polarizuje do dvou krajních skupin (50 % pro,
42 % proti, pouze 9 % střed). Obecně se preference uživatelů sdružují do dvou skupin – společenská a
klidová funkce na jedné straně, dopravní a obchodní funkce na straně druhé.
Mezi vnímanými problémy náměstí v současnosti dominují čtyři okruhy témat. Nejproblematičtěji
vystupují vysoká intenzita dopravy, vysoká rychlost dopravy a zároveň nedobré podmínky pro
pěší pohyb na náměstí. Společensko-pobytový aspekt je další silnou problémovou oblastí, ve
které se sbíhá vnímání problémů založených na špinavosti náměstí, pobývání sociálních skupin, vůči
kterým se někteří respondenti vymezují, a obecně nevhodných podmínkách k pobytu, např. díky
zašlému, nevhodnému nebo chybějícímu mobiliáři. Třetí okruh se týká vnímané slabší motorové
obslužnosti spolu s nedostatečnou nabídkou obchodů a služeb, čtvrtý okruh potom dopravní
organizace náměstí a nízké kvality veřejného prostoru.
Uživatelé náměstí nejčastěji poptávají více zeleně na náměstí, místa pro posezení a odpadkové
koše.
Tři pětiny uživatelů vnímají náměstí jako bezpečné, za bezpečné jej nepovažuje jedna pětina.
Nejčastěji zmiňovaným zdrojem ohrožení je motorová doprava – rychle jedoucí automobily a parkující
automobily v blízkosti přechodů. Dalším zdrojem ohrožení jsou vnímáni lidé – lidé užívající drogy
(včetně alkoholu), lidé romské etnicity, lidé bez domova a „divní“ lidé.
V dopravní dostupnosti a prostupnosti náměstí uživatelé nejlépe hodnotí městskou hromadnou
dopravu (93 % spokojeno) a chůzi (78 % spokojeno). Další dopravní mody jsou pro uživatele náměstí
významně méně relevantní, dostupnost automobilem nedokáže zhodnotit 39 % uživatelů a
dostupnost na jízdním kole 70 % uživatelů. Mezi lidmi schopnými zhodnotit dostupnost automobilem
je podíl spokojených a nespokojených vyrovnaný (28 % a 26 %), mezi lidmi schopnými zhodnotit
dostupnost na jízdním kole převažuje nespokojenost (17 %) nad spokojeností (9 %).
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D2

Metodologie – proces vzniku výzkumu

Cílem výzkumu bylo uskutečnit reprezentativní dotazníkové šetření mezi reálnými uživateli veřejného
prostoru náměstí Bratří Synků v Praze. Za tím účelem proběhlo PAPI (person assisted paper interview)
šetření přímo v terénu, kdy tazatelé v osobních rozhovorech sebrali data celkem od 226 uživatelů
zvoleného náměstí. Sběr dat probíhal ve všedních dnech přímo na náměstí Bratří Synků a v jeho
bezprostředním okolí. Konkrétní dny a časy sběru dat shrnuje následující tabulka.
Termíny sběru dat
den

datum

od

do

čtvrtek

09.03.2017

15:00

17:30

pátek

10.03.2017

10:00

17:00

čtvrtek

16.03.2017

10:00

16:00

pátek

17.03.2017

11:00

14:00

úterý

21.03.2017

16:30

19:00

Sběr dat proběhl prostřednictvím papírového dotazníku. Dotazník byl vytvořen tak, aby primárně
vycházel z dříve provedeného kvalitativního šetření stejného náměstí. Byl vytvořen pilotní dotazník,
který byl přímo v terénu testován, a podle zkušeností z pilotáže následně upraven. Ostrý sběr dat
probíhal za použití finální verze dotazníku.
Výběr vzorku respondentů probíhal kvótním výběrem. Nastavení kvót vycházelo z dříve provedené
sociodemografické analýzy spádové oblasti náměstí.
Data byla analyzována v programu SPSS.

D 2.1

Reprezentativita šetření

Reprezentativita provedeného šetření je založena na naplnění kvótních znaků odrážejících strukturu
cílové populace. Cílovou populací je v tom případě obyvatelstvo zadavatelem definované spádové
oblasti náměstí Bratří Synků. Pro tuto oblast byla provedena sociodemografická analýza, na jejímž
základě byly stanoveny základní vlastnosti obyvatelstva této oblasti – vzdělanostní, pohlavní a věková
struktura.
Aby bylo provedené šetření reprezentativní, bylo cílem vytvořit takový vzorek respondentů, který bude
mít shodné vlastnosti jako cílová populace. Do vzorku byli tedy vybíráni respondenti podle pohlaví, věku
a vzdělání tak, aby se konečný vzorek v těchto vlastnostech maximálně podobal zkoumané populaci.
Následující tabulky dokumentují míru dosažené shody mezi vzorkem a populací.
Pohlaví
spádová oblast
četnost

%

vzorek
četnost

%

muži

4061

48%

109

48%

ženy

4419

52%

117

52%

celkem

8480

100%

226

100%

Pohlavní struktura vzorku je identická se strukturou populace, v populaci i vzorku je 48 % mužů a 52 %
žen.
Věk
spádová oblast
četnost

%

vzorek
četnost

%
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15-19

385

5%

16

7%

20-29

1534

20%

46

20%

30-39

1739

23%

52

23%

40-49

1172

15%

33

15%

50-59

981

13%

29

13%

60-69

941

12%

29

13%

70-79

493

7%

15

7%

80 a více

337

4%

6

3%

7582

100%

226

100%

celkem

Věková struktura vzorku je téměř identická se strukturou populace. Ve vzorku jsou o 2 %
nadreprezentovaní respondenti ve věku 15 až 19 let, naopak jsou o zhruba 1,7 % podreprezentovaní
nejstarší respondenti ve věku 80 a více let. Zbylé věkové skupiny věrně kopírují strukturu celé populace.
Vzdělání
spádová oblast
četnost
ZŠ a nižší

vzorek
četnost

%

%

904

14%

26

12%

střední bez maturity

1567

24%

41

18%

střední s maturitou, včetně VOŠ

2496

38%

95

42%

VŠ

1567

24%

64

28%

celkem

6534

100%

226 100%

Vzdělanostní struktura vzorku vykazuje mírné vychýlení směrem k více vzdělaným respondentům.
Dosahování respondentů s nižším formálním vzděláním je tradiční Achillovou patou dotazníkových
šetření – respondenty s nižším formálním vzděláním je obtížné do dotazníkových šetření zapojovat..
V případě tohoto výzkumu se díky přímému sběru dat v terénu povedlo tuto známou překážku relativně
úspěšně překonat.
Celkově lze sebraný vzorek považovat za reprezentativní vůči cílové populaci. Pohlavní a věková
struktura velmi věrně kopíruje vlastnosti celé populace, vzdělanostní struktura vzorku potom tyto
vlastnosti kopíruje rámcově a proporčně věrně.

D3

Uživatelé náměstí
veřejného prostoru

Bratří

Synků,

užívání

Nadpoloviční většina uživatelů náměstí bydlí do 10 minut pěší vzdálenosti od náměstí, téměř polovina
potom bydlí ve větší vzdálenosti. Na náměstí tedy velmi mírně převládají lidé bydlící v jeho blízkosti.
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Bydlíte v pěší vzdálenosti do 10 minut chůze od
náměstí?

46%
54%

ano

ne

Polovina všech respondentů navštěvuje náměstí na denní bázi, dalších 29 % nejméně jednou týdně.
Celkem 81 % uživatelů náměstí se tedy na náměstí vyskytuje velmi pravidelně.
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Frekvence návštěvy náměstí podle vzdálenosti
bydliště
74,4%

40,0%
25,7%
19,0%
5,8%

10,5%
0,8%

Bydliště do 10 minut chůze
denně

23,8%

Bydliště nad 10 minut chůze

alespoň jednou týdně

několikrát měsíčně

méně často

Ze srovnání frekvence výskytu na náměstí podle vzdálenosti místa bydliště vychází najevo, že 93 %
uživatelů náměstí bydlících ve vzdálenosti do 10 minut chůze pobývá na náměstí nejméně jednou týdně,
74 % dokonce denně. Naopak mezi lidmi se vzdáleností bydliště od náměstí nad 10 minut chůze je
frekvence návštěv náměstí významně nižší.

Obvyklé důvody pobytu na náměstí
četnost

%

práce

78 35%

bydlení

73 32%

obchody a služby

54 24%

prochází, přesedá

36 16%

odpočinek

10

4%

péče o děti

7

3%

škola

6

3%

úřady

5

2%

společenské a kulturní akce

5

2%

lékař

5

2%

návštěva rodiny, přátel

3

1%

obliba místa

2

1%

Pozn.: Respondenti měli možnost vybrat více možností,
celkový součet tedy převyšuje počet respondentů.

Existuje několik převládajících důvodů pro návštěvu náměstí Bratří Synků. Zhruba každý třetí uživatel
v blízkosti náměstí bydlí, pracuje nebo oboje. Čtvrtina uživatelů na náměstí nakupuje nebo využívá
služby. Již menší, ale stále významná část respondentů náměstím pouze prochází nebo na něm
přesedá na MHD (16 %). Zbývající část důvodů pobytu na náměstí tvoří rozmanitá směsice – 4 %
respondentů na náměstí odpočívají, 3 % uživatelů na náměstí vyzvedávají či přivážejí děti do školy nebo
kroužků atd.
Náměstí má podle charakteru návštěv jeho uživatelů silný místní význam. Více než polovina jeho
uživatelů bydlí v jeho blízkosti. 93 % uživatelů z této skupiny se na náměstí vyskytuje nejméně jednou
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týdně, tři čtvrtiny dokonce denně. Na silný místní význam poukazuje i důvod návštěvy náměstí. Mezi tři
nejčastější důvody návštěvy patří práce, bydlení a obchod se službami.

Pocity z místa, identita místa, vztah k místu

D4

Jaké je náměstí z pohledu uživatelů, jaký je jeho charakter, jaké pocity v lidech vzbuzuje? Odpovědi na
tyto otázky lze souhrnně zastřešit termínem identita místa. Identita místa určuje jeho charakter,
dominantní vlastnosti, jeho sdílený obraz. Kvalitativní šetření nabídlo podrobnou a hlubokou sondu do
identity náměstí Bratří Synků, v kvantitativním šetření ověřujeme již jen základní komponenty této
identity metodou sémantického diferenciálu. Sémantický diferenciál uchopuje základní vlastnosti
zkoumaného objektu, v tomto případě identity náměstí, a dává možnosti respondentovi zhodnotit
intenzitu a polaritu těchto vlastností.
Pro zkoumání identity místa bylo na základě kvalitativní analýzy zvoleno celkem devět významových
dvojic vystihujících identitu místa. Jedná se o tyto dvojice:

D 4.1

živé – mrtvé

Kvalitativní výzkum ukazuje na vnímání náměstí jako částečně „mrtvého prostoru“, ve kterém absentuje
život, především o víkendech, a kdy je severní část náměstí vnímána jako bez života.

živé - mrtvé
44,0

22,7

%

živé

2

19,6

3

6,2

7,6

4

mrtvé

Celkově však respondenti v dotazníkovém šetření vnímají náměstí jako převážně živé (celkem 67 %
respondentů), pouze 14 respondentů hodnotí náměstí jako „mrtvé“. Celkový průměr na stupnici od jedné
do pěti má hodnotu 2,11.

D 4.2

levné – drahé

Podle kvalitativního výzkumu v oblasti pomalu probíhá proces gentrifikace (např. skrze skupování
obytných nemovitostí) a celá oblast je v přechodové fázi a „lepší se“. Zároveň je oblast vnímána jako
specifická svou dělnickou minulostí a přítomností podle místních podnikatelů významné části
obyvatelstva s menší kupní silou. Tyto vlastnosti náměstí jsme testovali skrze významovou dvojici levné
– drahé.
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levné - drahé
54,4

%

16,8

levné

20,4

2

3

4,9

3,5

4

drahé

Více než polovina respondentů zvolila přesně střední hodnotu, což lze interpretovat dvěma způsoby.
Buď to znamená, že dimenze levné – drahé je spíše nevýznamná a neváže se na identitu náměstí,
anebo to znamená, že je náměstí vnímáno ani jako levné, ani jako drahé. Pokud vynecháme tuto střední
hodnotu, tak převažuje vnímání náměstí jako levného (37 % respondentů) nad náměstím drahým (8 %
respondentů). Celkový průměr činí 2,58.

D 4.3

čisté – špinavé

Čistota a špinavost jsou podle kvalitativního výzkumu silně spojené s vnímáním náměstí a jeho
identitou. Jedná se o kvalitu fasád, způsob úklidu, odpadky a odpadový management, psí exkrementy
a další. Tuto dimenzi jsme testovali významovou dvojící čisté – špinavé.

čisté - špinavé
29,6
25,7
22,1

%

10,6

11,9

čisté

2

3

4

špinavé

Nadpoloviční většina respondentů (55 %) vnímá náměstí jako špinavé, pouze menšina jej hodnotí jako
čisté (22 %). Zhruba pětina respondentů zaujímá střední hodnotu. I celkový průměr (3,52) ukazuje na
spojení „špinavosti“ s identitou náměstí. Vnímání nečistoty náměstí, respektive spíše jeho špinavosti,
se ukazuje jako zásadní vlastnost identity náměstí.

D 4.4

dělnické – nedělnické

Historicky je náměstí a jeho okolí spojeno s významnou částí dělnického obyvatelstva, které pracovalo
v místních továrnách. Je důvodné předpokládat, že „dělnickost“ může být vetkána do místní identity.
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dělnické - nedělnické
35,4

%

19,0

dělnické

19,0

2

14,2

12,4

4

nedělnické

3

Respondenti při hodnocení místa v dichotomii dělnické – nedělnické nejčastěji volili střední variantu. To
naznačuje, že se „dělnickost“ neváže na dnešní identitu místa, respektive že se nejedná o výrazný rys
náměstí. K dělnickému charakteru nebo historii místa však inklinuje celkem 38 % respondentů, zatímco
za nedělnické místo považuje 26 % respondentů. Celkový průměr je 2,82.

D 4.5

upravené – neupravené

Dimenze upravenosti a zanedbanosti souvisí s proměnou náměstí a jeho okolí (opravami fasád) a
s úklidem a údržbou náměstí.

upravené - zanedbané
29,2
20,8

19,0

%

17,3

13,7

upravené

2

3

4

zanedbané

Průměrné hodnocení napříč všemi respondenty dosahuje téměř čistého středu, 3,09, je však mírně
nakloněno k identitě jako zanedbaného místa (38 % respondentů) než jako upraveného místa (33 %
respondentů).

D 4.6

přehledné – chaotické

Identita náměstí jako chaotického místa je sycena několika zdroji. Patří mezi ně mnoho bariér pro pěší
pohyb přítomných v prostoru, silná intenzita motorové dopravy blokující tramvaje, vysoká intenzita
pohybu pěších lidí, prostorová stísněnost, rozmanitost stánků, zašlost mobiliáře a další.
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přehledné - chaotické
37,8

17,3

%

18,2
11,6

přehledné

2

3

4

15,1

chaotické

Většina respondentů však vnímá náměstí jako dobře přehledné (55 % respondentů), menšina jej vnímá
jako spíše chaotické (27 % respondentů). Celkový průměr činí 2,49.

klidné – rušné

D 4.7

Rušnost jako vlastnost místa je dána primárně silnou intenzitou městské hromadné a individuální
automobilové dopravy. Na MHD se potom vážou také vysoké intenzity pěší dopravy. Dalším zdrojem
rušnosti je čilý noční život v okolí heren a nonstopů.

klidné - rušné
49,1

%

16,4
9,7

20,4

4,4

klidné

2

3

4

rušné

Respondenti se shodnou na hodnocení místa jako rušného (70 % respondentů), malá menšina (14 %)
potom vnímá místo jako klidné. Celkový průměr (3,95) je potom silně nakloněn k „rušné“ komponentě
identity místa.

D 4.8

zábavné – nudné

Identita náměstí je propojena s vnímáním jeho živosti, ale také zábavnosti. Existují snahy náměstí a
jeho okolí učinit více zábavným (např. skrze sousedské slavnosti) či naopak stesky po absenci
vánočních nebo farmářských trhů. Zábavnost je poptávanou kvalitou, jejíž druhou stranou je nudnost.
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zábavné - nudné
33,9
27,2
18,3

%
9,4

11,2

zábavné

2

3

4

nudné

Zábavnost si s náměstím ale spojuje menšina respondentů (21 %). Převládá hodnocení náměstí ani
jako zábavného či nudného (34 %) či přímo nudného (46 %). Další silnou součástí současné identity
náměstí je tedy rys nudnosti či absence zábavnosti – náměstí je buď přímo nudné, anebo rozhodně
není zábavné. Celkový průměr činí 3,43.

D 4.9

vybavené – pusté

Do jaké míry je náměstí vnímáno jako místo naplňující potřeby po službách, ale také jako místo
disponující mobiliářem, jsme testovali pomocí dichotomie vybavené – pusté. Součástí historické identity
místa byla bezprostřední blízkost několika kin a místo bylo společenským magnetem právě díky své
občanské vybavenosti.

vybavené - pusté
38,9

%

18,6

vybavené

2

23,5

3

9,7

9,3

4

pusté

Dnes více než polovina respondentů vnímá náměstí jako vybavené (58 %) a menšina jako spíše pusté
(19 %). Téměř čtvrtina respondentů se potom nepřiklání ani k jednomu pólu, celkový průměr je potom
nakloněn vybavenosti (2,32).

D 4.10 Vnitřní struktura identity místa
Pro ověření identity místa (pocitů z něj a vztahu k němu) jsme zvolili sémantický diferenciál složený
z devíti významových dvojic vázaných na identitu místa. Nyní nahlédneme do vnitřní struktury těchto
dvojic a jejich vzájemného vztahu. Mají k sobě některé významy blíže než jiné, shlukují se některé
významy společně? A jsou naopak významy, které mají k sobě daleko anebo jsou izolované od sebe?
Na tyto otázky nám pomůže odpovědět faktorová analýza, které zhodnocuje vztahy mezi položkami a
dokáže identifikovat „faktory“, respektive vnitřní organizační principy mezi zkoumanými položkami.
Faktorové zátěže
faktor 1
živé - mrtvé

faktor 2

faktor 3

0,702
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vybavené - pusté

0,642

upravené - zanedbané

0,632

zábavné - nudné

0,578

0,484
-0,313

klidné - rušné

0,826

přehledné - chaotické

0,657

čisté - špinavé

0,472

0,641

levné - drahé

0,845

dělnické - nedělnické

-0,404

Pozn.: Analýza principiálních komponent; ortogonální rotované řešení
metodou Varimax

Faktorovou analýzou jsme identifikovali celkem tři faktory, z nichž dva nesou věcný význam. První faktor
sdružuje dvojice živé – mrtvé, vybavené – pusté, upravené – zanedbané a zábavné – nudné. Podle
obsahu položek se zdá, že organizačním principem v tomto případě může být lidská aktivita v místě
spolu s fyzickou vybaveností místa. Pro identitu náměstí Bratří Synků se tedy zdá být nosnou interakce
mezi fyzickou vybaveností prostoru, respektive jeho zanedbaností, a lidskými aktivitami, které se v tomto
prostoru odehrávají.
Druhý faktor je tvořen dvojicemi klidné – rušné, přehledné – chaotické a čisté – špinavé. Tuto konstelaci
dvojic lze interpretovat jako odkazující se k organizačnímu principu místa. Tento faktor identity náměstí
může napovídat, že jeho současná povaha je dána „hemžením“ v prostoru, který je někde přehledný a
jinde spíše nepřehledný, avšak napříč spíše špinavý.
Poslední dvě dvojice (levné – drahé, dělnické – nedělnické) potom stojí svými faktorovými zátěžemi
mimo ostatní významové dvojice. Vzhledem k tomu, že se zároveň jedná o dvě položky s nejvyššími
četnostmi střední odpovědi, tak se lze domnívat, že se jedná o spíše méně relevantní dimenze identity
náměstí Bratří Synků.

D5

Žádoucí charakter místa

Jaký charakter by náměstí mělo mít? V charakteru místa se protíná veřejný prostor, občanská
vybavenost a aktivity a služby na náměstí. To, do jaké míry jsou uživatelé náměstí s těmito aspekty
spokojeni nebo nespokojeni, se projevuje v preferencích žádoucího charakteru celého místa. Nechali
jsme respondenty zhodnotit, do jaké míry preferují náměstí klidové, společenské, obchodní anebo
dopravní.
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D 5.1

Klidové – zóna pro relaxaci a odpočinek

35,0
30,5
30,0

28,3

25,0
20,0

16,8

%
15,0

11,5

12,8

10,0
5,0
0,0
určitě ano

2

3

4

určitě ne

Zhruba 45 % respondentů preferuje klidové náměstí pro relaxaci a odpočinek, 31 % respondentů by
volilo střední hodnotu, zatímco 24 % respondentů nevidí klidový charakter jako žádoucí.

D 5.2

Společenské – místo kultury, restauračních zahrádek, setkávání lidí
apod.

30,0
26,1

24,8

25,0
20,0

%

18,1

17,3
13,7

15,0
10,0
5,0
0,0
určitě ano

2

3

4

určitě ne

Podobná situace je u preferencí pro náměstí jako společenského prostoru, který je žádoucí pro 44 %
respondentů. Čtvrtina respondentů volí střední hodnotu a 31 % respondentů je spíše proti společenské
funkci náměstí.

D 5.3

Obchodní – živý uliční parter (přízemí) s množstvím obchodů a
zásobováním
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35,0

32,3

30,0
24,3

25,0
19,5

20,0

%
15,0

12,4

11,5

10,0
5,0
0,0
určitě ano

2

3

4

určitě ne

Obchodní charakter je žádoucí pro 44 % respondentů, pětina respondentů nemá vyhraněný postoj a
37 % respondentů nepodporuje obchodní charakter náměstí.

D 5.4
40,0

Dopravní – funkce dopravního uzlu, MHD a automobily
37,6
33,6

35,0
30,0
25,0

%

20,0
15,0

11,9

10,0

8,8

8,0

3

4

5,0
0,0
určitě ano

2

určitě ne

Dopravní funkce náměstí polarizuje respondenty na dvě velké skupiny. Téměř 50 % respondentů
preferuje dopravní charakter náměstí, zatímco 42 % respondentů je spíše proti němu. Polarizace se
projevuje výrazným shlukováním odpovědí v krajních variantách. Pouze 9 % respondentů zaujímá
nevyhraněný postoj k dopravní funkci náměstí.

D 5.5

Vnitřní struktura žádoucího charakteru místa

Faktorovou analýzou (viz kapitola 5.10) jsme ověřovali přítomnost vnitřní struktury preferencí pro
žádoucí charakter náměstí.
Faktorové zátěže
faktor 1

faktor 2
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obchodní - živý uliční parter (přízemí) s
množstvím obchodů a zásobováním

0,802

dopravní - funkce dopravního uzlu, MHD a
automobily

0,734

klidové - zóna pro relaxaci a odpočinek

0,815

společenské - místo kultury, restauračních
zahrádek, setkávání lidí apod.

0,776

Pozn.: Analýza principiálních komponent; ortogonální rotované řešení
metodou Varimax

Odpovědi respondentů jsou organizovány podle os dvou dominantní faktorů. První z nich sdružuje
„rušný“ charakter náměstí založený na dopravě a obchodu. Proti němu potom stojí druhý faktor
sdružující preference pro náměstí klidné a společenské.

D6

D 6.1

Hodnocení veřejného prostoru, občanské
vybavenosti a dostupnosti potřebných aktivit a
služeb
Vnímané problémy

Výběrovým šetřením jsme zjišťovali, jaké problematické aspekty v současnosti respondenti na náměstí
vnímají.
Problémy vnímané na náměstí
četnost

%

vysoká intenzita dopravy

58 26%

nedostatečný úklid

46 20%

nemožnost zde zastavit/stát automobilem

28 12%

nedobré podmínky pro pěší

27 12%

Ti druzí („romové", „feťáci", „bezdomovci", „divní
lidé", „alkoholici")

26 12%

nevyhovující podmínky k pobývání (místa pro
sezení apod.)

18

8%

vysoká rychlost dopravy

14

6%

dopravní řešení

11

5%

nízká kvalita veřej. prostoru

9

4%

nedostatečná nabídka obchodů a služeb

8

4%

herny

8

4%

nečistota

8

4%

nepřehlednost

5

2%

kriminalita

4

2%

psí exkrementy

3

1%

Pozn.: Respondenti měli možnost vybrat více možností, celkový součet
tedy převyšuje počet respondentů
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Nejčastěji zmiňovaným problémem (26 % respondentů) byla vysoká intenzita dopravy, což je dáno
jednak vysokou intenzitou MHD, ale také vysokou intenzitou individuální motorové dopravy a její
rychlostí (6 % respondentů) (viz níže zdroje nebezpečí). Druhým nejčastějším vnímaným problémem
(20 % respondentů) je nedostatečný úklid, který koresponduje s vnímáním náměstí jako špinavého
místa. Další třetici problémů zmiňuje shodně zhruba 12 % respondentů. Jedná se o problematické
parkování automobilů na náměstí, špatné podmínky pro pěší a vymezení se proti „těm druhým“,
společensky odlišným lidem. Mezi „ty druhé“, nečlenskou společenskou skupinu, podle respondentů
patří lidé romského původu, lidé závislí na drogách, lidé bez domova, lidé závislí na alkoholu a obecně
„divní lidé“.
Mezi další vnímané problémy patří nevyhovující podmínky k pobytu na náměstí (8 %) a nízká kvalita
veřejného prostoru (4 %), povaha služeb spočívající v nežádoucí přítomnosti heren (4 %) a naopak
v chybějících dalších službách (4 %), nečistota a psí exkrementy, nepřehlednost a drobná kriminalita.
Jaký je vztah mezi hodnoceními jednotlivých zdrojů problémů, které problematické oblasti mají k sobě
blíže? Vztah mezi kategoriemi problémů jsme ověřili za použití faktorové analýzy (viz výše). Do
faktorové analýzy jsme zahrnuli položky s minimální četností osm (zmíněné min. 4 % respondentů).
Položka „herny“ tvořila samostatný faktor a z další analýzy byla jako izolovaná vyřazena.
Faktorové zátěže
faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4
vysoká intenzita dopravy

0,733

nedobré podmínky pro pěší

0,641

vysoká rychlost dopravy

0,597

nemožnost zde zastavit/stát automobilem

0,810

nedostatečná nabídka obchodů a služeb

0,802

nedostatečný úklid

0,601

Ti druzí ("romové", "feťáci", "bezdomovci",
"divní lidé", alkoholici)

0,551

nevyhovující podmínky k pobývání (místa pro
sezení apod.)

0,305

nečistota

0,547
0,530

nízká kvalita veřej. prostoru

0,727

dopravní řešení

0,699

Pozn.: Analýza principiálních komponent; rotované řešení metodou Oblimin.

První, nejsilnější faktor sdružuje položky týkající se dopravy a špatných podmínek pro pěší lidi.
V odpovědích respondentů spolu silně souvisí vnímání silné intenzity dopravy a rychlosti motorové
dopravy s nedobrými podmínkami pro pěší pohyb. Druhý faktor se týká naopak vnímané slabší
motorové obslužnosti spolu s nedostatečnou nabídkou obchodů a služeb. V tomto faktoru se snoubí
orientace na obchodní funkci náměstí se zajištěním motorové obslužnosti.
Společensko-pobytový aspekt je silně patrný u třetího faktoru, ve kterém se sbíhá vnímání problémů
založených na špinavosti náměstí, pobývání sociálních skupin, vůči kterým se někteří respondenti
vymezují, a obecně nevhodných podmínkách k pobytu, např. díky zašlému, nevhodnému nebo
chybějícímu mobiliáři. Čtvrtý faktor potom sdružuje položky týkající se obecně uspořádání a materiální
kvality celého náměstí spolu s dopravní organizací náměstí.
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D 6.2

Nenaplněné potřeby

Respondenty jsme dotazovali také na nenaplněné potřeby a služby na náměstí skrze možnost doplnit,
co jim na náměstí chybí.
Co na náměstí chybí
četnost

%

více zeleně

79 35%

místo pro posezení

49 22%

odpadkové koše

24 11%

umělecké díla

16

7%

místo pro zastavení s dětmi

15

7%

služby

15

7%

veřejné wc

10

4%

mobiliář a kvalita prostranství

10

4%

metro

8

4%

stojany pro kola

5

2%

fontána

4

2%

parkování

4

2%

zklidnění

3

1%

Pozn.: Respondenti měli možnost vybrat více možností,
celkový součet tedy převyšuje počet respondentů

Nejčastěji respondenti zmiňovali (35 % z nich) nedostatek zeleně, obzvláště ve vztahu k horkým letním
dnům a ochlazovací funkci zeleně (např. u zastávky MHD). Druhým nejčastějším podnětem bylo
zajištění míst k posezení (22 %), který je potřeba vnímat v kontextu zašlého a nečistého mobiliáře na
náměstí. Třetím nejčastějším podnětem (11 %) bylo zajištění odpadkových košů, což souvisí
s hodnocením místa jako nečistého s neuspokojivým systémem úklidu.
Dále bylo poptáváno doplnění prostoru o umělecká díla, konkrétně i o sousoší bratří Synků. S pobytovou
funkcí souvisí poptávka po místu pro zastavení s dětmi a obecně vylepšení kvality prostranství (např.
kvalitní dlažbou) a instalovaného mobiliáře. Opakovaně a spontánně respondenti poptávali veřejné
toalety, stanici metra, parkování a fontánu.

D7

Bezpečnost

Jak bezpečně se lidé na náměstí Bratří Synků cítí? Předmětem šetření bylo zmapování subjektivní
bezpečnosti, respektive vnímání bezpečnosti na náměstí. To je třeba odlišit od objektivní bezpečnosti,
která je daná samotnými akty, které reálně někoho ohrožují. V této kapitole se tak budeme pohybovat
v rovině obav, nikoliv v rovině faktů a policejních statistik.
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Jak je náměstí a jeho okolí bezpečné?
38%

23%
19%
13%
7%

zcela bezpečné

spíše bezpečné ani bezpečné, ani spíše nebezpečné zcela nebezpečné
nebezpečné

Celkem 20 % uživatelů náměstí hodnotí jako místo s deficitem bezpečnosti, 7 % uživatelů jej vnímá
dokonce jako zcela nebezpečné. Naopak 61 % respondentů náměstí hodnotí jako bezpečné, 38 %
respondentů jako zcela bezpečné. Respondenty, kteří náměstí nehodnotili jako zcela bezpečné, jsme
dotazovali na vnímané zdroje nebezpečí.
Vnímané zdroje nebezpečí
četnost

%

doprava

25 11%

lidé užívající drogy

24 11%

lidé romské etnicity

19

8%

lidé bez domova, „bezdomovci"

11

5%

herny a nonstopy

8

4%

kriminalita

7

3%

tmavé, nepřehledné prostředí

7

3%

„divní lidé"

6

3%

opilí lidé, závislí na alkoholu

4

2%

neromské národnostní menšiny

3

1%

Nejčastěji vnímaným zdrojem nebezpečí je doprava, konkrétně rychle jedoucí automobily a intenzita
motorové dopravy. Hrozbou jsou také parkující automobily, které omezují rozhledové poměry u
přechodů, a snižují tak viditelnost pěších používajících přechody pro chodce.
Další početnou kategorií vnímaného nebezpečí jsou lidé. Lidé, kteří užívají drogy (včetně alkoholu), jsou
romské etnicity, nemají domov anebo jsou „divní“. Přítomnost lidské „odlišnosti“ způsobuje některým
„neodlišujícím se“ lidem na náměstí pocit nepohodlí nebo ohrožení. Toto často souvisí s hlukem (např.
v okolí heren a nonstopů), žádostmi o almužnu či jinými „nevyžádanými“ mezilidskými setkáními.
Za zdroj nebezpečí je považováno také spíše tmavší a nepřehledné prostředí náměstí, které vytváří
různá zákoutí a oblasti mimo dosah vizuální společenské kontroly. Pocit bezpečí mezi respondenty také
klesal se setměním. S nedostatečnou vizuální kontrolou, obzvláště po setmění, souvisí i obavy
z kriminality – poškození nebo vykradení automobilu, tvorby graffiti nebo z přepadení.
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D8

Dopravní situace

Jak je na tom náměstí Bratří Synků, co se týče dopravní situace? Respondenty jsme dotazovali na
spokojenost s dostupností a prostupností náměstí podle jednotlivých způsobů přepravy.

Pěší dostupnost (bariéry, bezpečnost, komfort)
57,1

%

20,8
9,7

velmi
spokojen

6,6

spíše spokojen ani spokojen,
spíše
ani
nespokojen
nespokojen

5,3
velmi
nespokojen

0,4
nedokáži
zhodnotit,
nevím

S pěší dostupností náměstí je většina lidí spokojena, konkrétně 78 % respondentů. Pěší doprava je
základním druhem dopravy, na co poukazuje i zanedbatelná část respondentů (0,4 %), kteří pěší
dostupnost nebyli schopni zhodnotit.

Dostupnost na kole (možnost bezpečně přijet a
projet)
70,2

%
4,9
velmi
spokojen

4,4

3,6

9,3

7,6

spíše spokojen ani spokojen,
spíše
ani
nespokojen
nespokojen

velmi
nespokojen

nedokáži
zhodnotit,
nevím

Co platí pro chůzi, neplatí pro jízdu na kole. Jízda na kole není pro většinu (70 %) uživatelů náměstí
relevantní. Mezi lidmi, kteří dostupnost náměstí na kole byli schopni zhodnotit, převažuje nespokojenost
(17 %) nad spokojeností (9 %) s dostupností a prostupností náměstí na kole.
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Dostupnost automobilem (možnost přijet a
zastavit)
38,9

%

15,5

12,8

13,3

12,4
7,1

velmi
spokojen

spíše spokojen ani spokojen,
spíše
ani
nespokojen
nespokojen

velmi
nespokojen

nedokáži
zhodnotit,
nevím

Podobná situace jako u jízdního kola je s hodnocením dostupnosti automobilem, rozdíl je pouze
v měřítku. Pro celkem 39 % respondentů není dostupnost náměstí automobilem relevantní. Ze
zbývajících uživatelů je 28 % spokojeno a 26 % nespokojeno s dostupností automobilem.

Dostupnost MHD (vzdálenost zastávek, frekvence
spojů)
83,2

%
10,2

velmi
spokojen

2,7

0,0

2,7

velmi
nespokojen

nedokáži
zhodnotit,
nevím

1,3

spíše spokojen ani spokojen,
spíše
ani
nespokojen
nespokojen

Co platí pro chůzi, platí stejně i pro MHD, ale více intenzivně. S dostupností náměstí skrze MHD je
naprosto drtivá většina uživatelů spokojena (93 %), z nichž 83 % je velmi spokojeno.
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MONITORING AKTÉRŮ
Seznam
důležitých
institucionalizovaných
a
neinstitucionalizovaných aktérů na náměstí Bratří
Synků a v jeho okolí
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E1

Monitoring klíčových institucionalizovaných aktérů

Název
organizace

Sídlo/místo
působení

Baretta, s.r.o.

Bělehradská 6

Ňáký Kafe

Na
11

Kachnička
narůžovo

Nuselská 4

Zámecké

typ
právnícké
osoby
Společnost s
ručením
omezeným

Účel činnosti

Podrobnější
popis činnosti

Zdůvodnění zařazení

Kontakty

Prodej
kvasného
lihu,
konzumního lihu a lihovin,
Hostinská činnost, Výroba,
obchod a služby neuvedené
v př. 1 a 3 živnostenského
zákona,
Specializovaný
maloobchod

Tři
provozovny
vedle sebe v
parteru
domu,
který
vlastní
provozovatel
podniků:
bar,
pizzérie, kavárna

Identifikováno
aktéry:
Provoz oblíbených míst
setkání.

Vladimír
Labský
(majitel),
baretta@baretta.cz,
604286689

nezjištěno

nezjištěno

Kavárna
s
kulturním
hudebním
a
divadelním
programem,
technická
spolupráce
spolumajitele na
Zažít Nusle jinak
Výroba a prodej
masových
výrobků, důraz na
kvalitu a lokálnost

Identifikováno
aktéry:
Provoz oblíbenéhi místa
setkání, jedno z mála
"alternativněkulturních
míst" pro místní

Jan
Baštecký
(spolumajitel,
také
majitel
optiky
na
Synkáči),
honza.bastecky@gmail.
com, 737743865

Identifikováno
aktéry:
Jedna
z
nových
provozoven, která cílí na
"vyšší klientelu", samotná
podnikatelka má zájem o
rozvoj okolí, chce se
podílet na trzích a pod.

Renata
Kassalová
(majitelka),
renata@kachnickanaruz
ovo.cz, 603309316

Fyzická
osoba
živnostník

-

Řeznictví
a
uzenářství,
Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
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Divadlo
Na
Fidlovačce,
s.r.o.

Křesomyslova
625

Společnost s
ručením
omezeným

koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej
/vyjma zboží, uvedeného v
příloze l - 3 zákona č. 455/9l
Sb. ve znění pozdějších
předpisů/ší
- provozování kulturního
zařízení
reklamní
činnost
- hostinská činnost

Zavedené
populární divadlo
v blízkosti

Důležitá kulturní instituce z
celopražského hlediska

Kristýna
Hynková
(sekretariát),
hynkova@fidlovacka.cz,
775235399

ROUSEK, V. J.
ROUSEK s.r.o.
- Železářství a
kamna

Náměstí Bratří
Synků 9

Společnost s
ručením
omezeným

prodej a velkoobchod

Identifikováno aktéry

Jaroslav
Vich
(spolumajitel)
vjrousek@vjrousek.cz,
241 741 022

Bašta a spol.,
s.r.o.

Táborská 49

Společnost s
ručením
omezeným

výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona
- prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin
pekařství,
cukrářství
- pivovarnictví a sladovnictví
- hostinská činnost

Železářství,
rozličné domácí
potřeby, provoz
na tomto místě
"už sto let"
Provoz
dvou
restaurací:
U
Bansethů a Bašta
sousedský
pivovar

Identifikováno
aktéry:
vyhlášené hospody, na
rozdíl od Zlých časů sem
chodí na pivo i místní
(levnější ale dobré), velmi
populární místo pro obědy.
Provozuje dvě restaurace,
rodina i cukrárnu, v
Sezimově ještě "Baštova
kachnička"

Vladimír Bašta (majitel),
basta.v@seznam.cz,
602307743

Baštova
zmrzlinárna,
s.r.o.

Opletalova
37/Náměstí
Bratří Synků,
střed

Společnost s
ručením
omezeným

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona,
Hostinská
činnost,Prodej
kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin

Identifikováno
aktéry:
příjemná cukrárna na
náměstí,
nahradila
vietnamský stánek, "vrací
na náměstí život"

Pavla
Pásková
(provozní),
info@bastovazmrzlina.c
z, 777761420
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Zlý časy

FOTO
s.r.o.

Čestmírova 5

ZOUL

Muchova
15/Náměstí
Bratří Synků
12

Fyzická
osoba
živnostník

-

Společnost s
ručením
omezeným

Destilace,
rektifikace
a
míchání lihovin, Ubytování,
Stravování v restauracích, u
stánků a v mobilních
zařízeních, Pronájem a
leasing ostatních výrobků
pro osobní potřebu a
převážně pro domácnost,
Podpůrné
činnosti
pro
scénická umění

Hospoda
s
minipivovarskými
pivami a kuchyní,
vedle
"pivkupectví"
prodej lahvového
piva

Vyhlášená hospoda s
pivama malých pivovarů,
oblíbená i zahraničními
turisty

Jan Charvát (majitel),
pivkupectvi@seznam.cz
, 723 339 995

výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona

Fotografické
služby

Identifikováno
aktéry:
dlouho působící malá
zavedená firma, majitel
"zná místní lidi i poměry"

Marek
Zoul
(spolumajitel),
marek.zoul@seznam.cz,
241 741 742
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Zahrada o.p.s.
(projekt
Cirqueon)

Vlastislavova
11

Obecně
prospěšná
společnost

organizování
kulturně
sociálních
aktivit
veřejné
předvádění
dramatických, hudebních,
filmových a jiných děl
pořádání
a
tvorba
kulturních
a
kulturně
sociálních
projektů
(jednorázových
či
dlouhodobých),
včetně
zajišťování služeb a činností
souvisejících s realizací
uvedených
projektů
- pořádání stáží, seminářů,
dílen
a
workshopů
pořádání
výstav
vydavatelská
a
nakladatelská
činnost
- zajišťování propagačních
materiálů
týkajících
se
provozu kulturního centra
propagace
činností
souvisejících s plněním
obecně prospěšných služeb
- agenturní činnost v oblasti
kultury
a
umění
- mimoškolní výchova a
vzdělání
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Cirkusová škola
pro děti i dospělé,
organizace
kulturních
podujetí,
rezidence
pro
umělce

Identifikováno
aktéry:
"akční" organizace, která
se v minulosti podílela na
přípravách Zažít Nusle
jinak, plánuje další akce ve
veřejném prostoru Nuslí.
Na jejich kurzy dochází lidi
z celé Prahy.

info@cirqueon.cz
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WALK
CAFÉ
s.r.o.
(Restaurace na
Květnici)

Na
Květnici
700/1A

Společnost s
ručením
omezeným

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona,
Hostinská činnost

Mozzarellart

Bělehradská
11

nezjištěno

nezjištěno

Tělocvičná
jednota Sokol
Nusle Praha

Na
Květnici
700/1a

Pobočný
spolek

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až
3 živnostenského zákona

Městská policie
Praha
4
obvodní
ředitelství

Táborská 36

Příspěvková
organizace

Základní škola
Křesomyslova
724/2 Praha

Křesomyslova
724/2

Příspěvková
organizace

Základní škola
Táborská

Táborská 45

Příspěvková
organizace
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Identifikováno
aktéry:
oblíbené místo setkání,
"nejlepší
zahrádka
v
Praze"

restaurant@nakvetnici.c
z, 722 032 033

Výroba a prodej
italských sýrů z
českého mléka

Identifikováno aktéry: jde o
úspěšnou malou firmu
italského vlastníka, který
vedle i bydlí a zajímá se o
podmínky
života
a
podnikání
v
Nuslích.
Téměř
s
každým
zákazníkem konverzuje

776
204
322,
marcodamelj@hotmail.it

Pronájem
prostorů
pro
sportovní aktivity,
sportovní aktivity
pro děti i dospělé
Řešení
přestupků, hlídání
dopravy
a
parkování,
pochůzky...
ZŠ

Organizace
tradicí

dlouhou

Jiří Rejzek (starosta)
Jiri.Rejzek@ff.cuni.cz,
721581484

Důležitý aktér, specifický
vhled
do
veřejného
prostoru,
řešení
problémové dopravy a
"divných lidí"
V minulosti spolupráce na
plánování, spolupráce s
rodiči
přez
ZRPŠ,
spolupráce
dětí
s
architekty na plánování
Synkáče

René Štýbr (ředitel),
reditel.p4@mppraha.cz,
241 431 703

ZŠ plus Klubíčko
(hlídání
dětí),
kurzy
počítačů
pro seniory a
jídelna
i
pro
seniory

Škola s nejvíce dětma ve
zkoumané
oblasti,
v
minulosti spolupráce na
plánování s MČ

František
Prokop
(ředitel) 241 029 321

s

Hana
Holmanová
(ředitelka),
reditelka@zskresomyslo
va.cz, 261 215 728
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E2

Monitoring klíčových neinstitucionalizovaných komunitních aktérů

Jméno a příjmení/označení
skupiny

e-mail

Popis komunit. činnosti

Zdůvodnění zařazení

Alexandra Trochtová

trochtova@gmail.com

aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj
v jejich MČ a chtějí participovat na
případném plánovaní rekonstrukce

Petr Bouchal

pbouchal@gmail.com

participace na zakládání komunitní
zahrady, spoluorganizace Zažít Nusle
Jinak, sledování "FB Nuselská parta" pro
komunikaci
participace na zakládání komunitní
zahrady, spoluorganizace Zažít Nusle
Jinak

Pavlína Hotová

pavlina.hotova@gmail.com

participace na údržbě komunitní zahrady

aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj
v jejich MČ a chtějí participovat na
případném plánovaní rekonstrukce

Vendula Martinovská

martinovská.vendula@centrum.cz

participace na zakládání komunitní
zahrady, spoluorganizace Zažít Nusle
Jinak

aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj
v jejich MČ a chtějí participovat na
případném plánovaní rekonstrukce

Denisa Kovačičová

denisa.kovacicova@seznam.cz

participace na údržbě komunitní zahrady

aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj
v jejich MČ a chtějí participovat na
případném plánovaní rekonstrukce

Monika Svobodová

mosvobodova@seznam.cz

učitelka, ZŠ Křesomyslova, která s dětmi
a rodiči často organizuje komunitní akce
(naposledy velikonoční trhy), zapojila se
s dětma do plánování budoucnosti
Náměstí Bratří Synků

dosah na děti i rodiče, chápe školu jako
místo pro vytváření komunity a tímto
způsobem i jedná

Jiří Reichl

jiri.reich@gmail.com

místní obyvatel, organizátor Zažít Nusle
jinak i vánočního sousedského

Nuselská parta FB, Zažít Nusle jinak

František Jirsa, Ludmila Jirsová

jirsoval@volny.cz

spoluorganizoval s Jiřím Reichlem
vánoční sousedské setkání už dvakrát
ve dvorku domu, který má ve správě

Majitel nemovitosti aktivní v budování
místní komunity
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aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj
v jejich MČ a chtějí participovat na
případném plánovaní rekonstrukce
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Michaela Dudáčková

dudackovamichaela@seznam.cz

spolupráce na Zažít Nusle jinak,
založení a řízení komunitní zahrady
podpořené Kokozou
knihkupec, kterého zná každý, chodí si k
němu pokecat - Čestmírova 2

Místní
komunitní
organizátorka
zajímající se o veřejný prostor, mnoho
komunitnich vazeb
když počas rekonstrukce Nuselské
hrozil krach, FB uživatel Honza Polák
poprosil lidi, aby u něj nakoupili vánoční
dárky a knihkupectví se udrželo - je teď
místní "celebritou"

Vladimír Sekula

enigma.nusle@seznam.cz

Martina Moudrá

martina.moudra@seznam.cz

Nusle more (komunitní FB a merch)

aktivní občanka, chce více organizovat
místní komunitní a kulturní akce

Šárka Maršíková

sarka@cirqueon.cz

Nusle more (komunitní FB a merch),
ředitelka Cirqueonu

aktivní občanka, chce více organizovat
místní komunitní a kulturní akce

Tomáš Novák

tomasxnovak@gmail.com

FB Bydlení v okolí náměstí Bratří Synků

realitní agent, který na FB "dělá
komunitu", aktivní stránka i debaty na ní
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PŘÍLOHY
F1

Osnova kvalitativních rozhovorů

Zvolená metoda polostrukturovaných hloubkových rozhovorů počítá se situačním plynutím rozhovoru.
Výzkumníci se tedy drželi zadaných témat, kolem kterých kladli upřesňující, doplňující otázky, kterých
příklady jsou uvedeny níže:

Identita místa/vztah k místu/pocity z místa/bezpečnost

Jaký je Váš vztah k Synkáči? Bydlíte tady, podnikáte..? Jak dlouho?
Jaké to je, působit/ bydlet tady?
Jaký je Synkáč? Jaké jsou Nusle? Je Synkáč něčím specifický vrámci Prahy/ v rámci Nuslí?
Jak se tady cítíte? Máte tady oblíbené/neoblíbené místo? Proč? Změnilo se tady něco odkdy se tady
pohybujete?
(plus další doplňující kontextuální otázky, například citlivá reakce na odpovědi a doptávání se ohledem
pocitu bezpečnosti a zkušenosti s „divnými lidmi“)

Užívání veřejného prostoru, ne/spokojenost s vybranými aspekty veřejného prostoru,
ne/spokojenost s vybranými aspekty občanské vybavenosti

Co tady nejčastěji děláte? Je tady místo, kde by ste si sedl/a a poseděl/a? Proč? Napadá Vás něco, co
by se dalo změnit, abyste tady chtěli trávit víc času? Kdo tady tráví čas?
Potkáváte se na Synkáči se známými? Kam s nimi chodíváte?
Je něco, co Vám tady vysloveně vadí? Je tady něco, co vás vysloveně těší? Chybí vám tady něco pro
každodenní užití (lavičky, koše, jiné zastávky..?)

Nenaplněné potřeby a poptávka po aktivitách a službách v místě

Využíváte nabídky zdejších obchodú a firem? Chodíváte tady na jídlo? Kam? Kam by jste vzal/a
kamaráda ze zahraničí? Proč? Mění se vaše návyky? Co Vám nebo Vaším známým v okolí chybí?

Ne/spokojenost s vybranými aspekty dopravní situace a dopravních řešení, subjektivní
bezpečnost

strana: 68/68

Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno / telefon: (+420) 515 903 132 / www.partnerstvi-ops.cz

Řídíte, dopravujete se hromadnou dopravou? Jaká je tady situace? Jsou tady nějaká konkrétní
problematická místa pro Vás jako řidiče/chodce/cyklistu/…? Jsou tady místa, kterým se kvůli špatné
dopravě vyhýbáte? Jsou tady místa, kde se necítíte bezpečně? Víte, kde se tady stávají nehody?

F2
Dotazník
Náměstí bratří Synků a jeho bezprostřední okolí
Prosím zúčastněte se sociologického průzkumu veřejného prostranství. Vaše odpovědi budou zcela
anonymní. Průzkum je realizovan pro Úřad městské části Praha 4, průzkum realizuje Nadace
Partnerství.
* Required

Prostor náměstí a vybavenost
2. Z jakých důvodů se obvykle na náměstí nacházíte? (více
možností) Check all that apply.
obchody a služby
úřady škola
odpočinek
pracuji zde
bydlím zde
společenské a kulturní akce
jen procházím/přesedám
Other:
3. Jak často navštěvujete náměstí? Mark only one oval.
Denně
Několikrát týdně
Jednou týdně
Několikrát měsíčně
Méně často
4 Jaké na náměstí vidíte problémy? (více možností) Check all that
apply.
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nevyhovující podmínky k pobývání (místa pro sezení apod.)
nedostatečná nabídka obchodů a služeb
nedostatečný úklid
nemožnost zde zastavit/stát automobilem
vysoká intenzita dopravy
vysoká rychlost dopravy
nedobré podmínky pro pěší
žádné
Other:

Jaké by náměstí mělo být?

5. klidové  zóna pro relaxaci a odpočinek Mark only one oval.
1

2

3

4

5

určitě ano

určitě ne

6. společenské  místo kultury, restauračních zahrádek, setkávání
lidí apod. Mark only one oval.
1

2

3

4

5

určitě ano

určitě ne

7. obchodní  živý uliční parter (přízemí) s množstvím obchodů a
zásobováním Mark only one oval.
1

2

3

4

5

určitě ano

určitě ne

8. dopravní  funkce dopravního uzlu, MHD a automobily Mark only
one oval.
1

2

3

4

5

určitě ano

určitě ne

9. jiné  doplňte
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10 Co Vám na náměstí chybí? (více možností) Check all that
apply.
místo pro posezení
místo pro zastavení s dětmi
více zeleně
stojany pro kola
odpadkové koše
umělecké díla
nic
Other:

Jaké pocity ve vás náměstí vzbuzuje, jak náměstí hodnotíte? Prosím
zkuste jej popsat pomocí následujících dvojic slov.
11. Mark only one oval.
1

23

4

5

živé

mrtvé

12. Mark only one oval.
1

23

4

5

levné

drahé

13. Mark only one oval.
1

23

4

5

čisté

špinavé

14. Mark only one oval.
1

2

3

4

5

dělnické

nedělnické

15. Mark only one oval.
1
upravené

přehledné

2

3

4

5
zanedbané

chaotické
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16. Mark only one oval.
1

2

3

4

5

17 Mark only one oval.
1

2

3

4

5

klidné

rušné

18. Mark only one oval.
1

2

3

4

5

zábavné

nudné

19. Mark only one oval.
1

2

3

4

5

vybavené

pusté

Bezpečnost
20. Jak je náměstí a jeho okolí bezpečné? Mark only
one oval.
zcela bezpečné
spíše bezpečné
ani bezpečné, ani nebezpečné
spíše nebezpečné
zcela nebezpečné
21. Pokud se vám místo nezdá zcela bezpečné, jako
zdroje nebezpečí zde podle Vás jsou?

Dopravní dostupnost náměstí
Jak jste spokojen/a s dopravní dostupností náměstí?
22. Pěší dostupnost (bariéry, bezpečnost, komfort) Mark only
one oval.
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velmi spokojen
spíše spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nedokáži zhodnotit/nevím
23 Dostupnost na kole (možnost bezpečně přijet a projet) Mark only
one oval.
velmi spokojen
spíše spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nedokáži zhodnotit/nevím
24. Dostupnost automobilem (možnost přijet a zastavit) Mark only
one oval.
velmi spokojen
spíše spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen
nedokáži zhodnotit/nevím
25. Dostupnost MHD (vzádelnost zastávek, frekvence spojů) Mark
only one oval.
velmi spokojen
spíše spokojen
ani spokojen, ani nespokojen
spíše nespokojen
velmi nespokojen nedokáži
zhodnotit/nevím

Charakteristiky respondenta
26. Pohlaví Mark only one oval.
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muž
žena
27. Jaké je vaše nejvyšší dosažené
vzdělání? Mark only one oval.
ZŠ (dosažená i nedosažená)
středoškolské bez maturity (vč. vyučení)
středoškolské s maturitou (vč. VOŠ)
vysokoškolské
28 Do jaké věkové kategorie spadáte? Mark only
one oval.
10  19 let
20  29 let
30  39 let
40  49 let
50  59 let
60  69 let
70  79 let
80 let a více
29. Jaký je váš rodinný stav? Mark only one oval.
svobodný/á
ženatý/vdaná
rozvedený/á
ovdovělý/á
jiný
30. Jste ekonomicky aktivní, pracujete?
Zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, brigádníci apod. Mark
only one oval.
ano
ne
31. Nehledě na to, zda pracujete, jste? Mark only one oval.
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v důchodu
student, žák, učeň
v domácnosti (vč. na mateřské/otcovské dovolené)
nezaměstnaný/á
žádné z uvedených
Other:
32. Bydlíte v pěší vzdálenosti do 10 minut chůze od
náměstí? Mark only one oval.
ano ne
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