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Během posledního čtyřletí roku 2015 svůj prostor dostala také diskuse o budoucí 

podobě projektu komunitní koordinace. Tu nyní externě zajišťuje nezisková 

organizace, která spolupracuje s úřadem městské části Prahy 14. Spolupráce má své 

silné i slabé stránky. Konec roku byl tak logicky ve znamení diskuse o udržitelnosti 

tohoto přístupu a projektu obecně. Radnice iniciovala několik setkání za účasti 

nezávislého facilitátora. Kritická rozprava se na konci roku mohla opřít o několik 

projektů, které se podařilo ve sledované části Prahy 14 zrealizovat. V mnohém 

předznamenaly vzor, jak do budoucna řešit rozpory a konflikty v komunitě, a jak se 

na tyto situace vhodně připravit. Diskuse zatím nemá své konkrétní závěry, radnice 

je ale ochotna jednat o využití širší verze projektu komunitní koordinace i do 

budoucna. Stejnou pozici v současné době vykonává také interní pracovník UMČ 

Prahy 14, koordinátorka MA 21. 

Jednou z nejvýznamnějších událostí z hlediska projektu Participativní komunitní 

rozvoj ovšem bylo první zasedání komunitních skupin ve všech mikroregionech 

Prahy 14. Událo se na přelomu listopadu a prosince. Zájem o tuto událost byl velmi 

kolísavý a zcela jistě souvisel s intenzitou sociálního výzkumu, který provádí 

komunitní koordinátor. Dá se ale obecně shrnout, že model řízení diskuse v místním 

komunitním prostředí je úspěšný tam, kde je pro něj vytvořena půda, a existují 

motivovaní občané k řešení rozvoje obce.  
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Michal Lehečka 

 

 

"To už ty fotky sundaváte? To je škoda, bylo to tady takový živější..." 

 (muž 60+, obyvatel Bryksovy ulice, náhodné setkání 

 během demontáže výstavy "Černobílý Most?"). 

 

Poslední čtvrtletí roku 2015 se na Černém Mostě z hlediska práce v terénu, tedy 

snahy o rozvoj společenského života, projevovalo zejména ve třech rovinách: 

 v rámci projektu Vybíralka 25 - intenzivním kontaktem s místními, produkcí 

výstav apod.  

 během tří závěrečných velkých akcí pořádaných Prahou 14 kulturní 

(Mikulášský průvod a Vánoce na Rajské), z nichž dvě sice spadají také pod výše 

zmiňovaný projekt, nicméně svým zaměřením směřovaly do oblasti oslav. 

 dílčím způsobem také během dvou setkání komunitních skupin v rámci 

našeho projektu (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj.  

 

V obecnosti je možno konstatovat, že poslední tři měsíce roku 2015 byly na Černém 

Mostě i přes mnoho probíhajících kulturních akcí spíše klidné. Možná právě proto, a 

také díky kvalitní propagaci, měly také poslední tři velké akce roku takový úspěch 

(Svatomartinské slavnosti, Mikulášský průvod, Vánoce na Rajské). Komunikace s 

aktivními obyvateli okolo projektu Vybíralka 25 nadále pokračuje, což považuji z 

hlediska přínosu komunitní koordinace za důležité zejména v tom ohledu, že je 

zde situace a prostředí připraveno na participační projekt vedený Institutem 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Z toho důvodu zde považuji do 
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budoucna za důležité udržovat činnost komunitního koordinátora spíše v rovině 

poradní a spíš chci zaměřit své úsilí na další oblasti sídliště.  

S kulturně historickým odstartováním participace v oblasti Vybíralovy ulice se váže 

rovněž jeden problematický motiv - z několika zdrojů mimo oblast Vybíralky je 

patrné, že obyvatelé ostatních částí Černého Mostu si v tomto ohledu přijdou 

trochu vykořenění a ptají se, proč se taková akce neděje i u nich. S tímto jevem bylo 

ovšem nutno počítat už na počátku projektu. 

Mimo lidí navázaných na projekt Vybíralka 25, se v posledním roce podařilo navázat 

velmi úzký kontakty na obyvatele v oblasti okolo základní školy Generála Janouška. 

Po domluvě s některými z nich jsem založil tajnou skupinu na Facebooku, kde 

můžeme jednoduše a hlavně bezprostředně komunikovat o lokální každodennosti. 

 

Z hlediska projektu (Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj byly naše činnosti 

na Černém Mostě zaměřeny zejména na fotoprojekt "Černobílý Most", jenž v 

konečném důsledku sklidil poměrně velký ohlas, jak ze strany účastníků, tak ze 

strany místních obyvatel, kteří kvitovali s povděkem netradiční intervenci do 

veřejného prostoru sídliště (viz úvodní citát jako jeden z případů). Výstava byla v 

konečném důsledku prodloužena, takže jsme místo plánovaného 20. října fotografie 

odstranili až v polovině listopadu. 

Celý listopad byl projektově ve znamení iniciačních setkání komunitních skupin ve 

dvou lokalitách na Černém Mostě. K jejich průběhu najdete více v dalších kapitolách 

a také v přílohách dokumentu (shrnutí ze setkání komunitních skupin). Celkově tak 

máme na Černém Mostě tři místa, kde jsme iniciační setkání uspořádali (Vybíralka - 

již v červnu, oblast okolí ZŠ Gen. Janouška a Černý Most III u metra). Z hlediska 

přínosu se setkání dají hodnotit jako poměrně úspěšná zejména proto, že se 

podařilo v produktivní komunikační skupině definovat základní motivy života v 

jednotlivých lokalitách. Na základě těchto zjištění můžeme směřovat naší činnost i 

komunikaci dále směrem k jejich řešení. V následujících měsících tedy na začátku 

roku 2016 (v únoru) proběhne v každé lokalitě ještě jedno setkání, na kterém by měly 
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být dále rozvíjeny snahy o rozvoj lokalit s důrazem na dlouhodobou udržitelnost 

setkávání této ustavené skupiny. 

 

 

Jelikož setkání komunitní skupiny pro oblast ulic Bryskova, Vybíralova a kpt. 

Stránského proběhlo už na konci června 2015 (a je z něj zpracována poměrně obsáhlá 

analytická zpráva) a od té doby se místní aktivní obyvatelé (zejména předsedové 

místních společenství vlastníků jednotek, ale nejen oni) setkávají v zásadě pravidelně 

- jak v rámci pracovní skupiny "Plechárna" svolávané radní Irenou Kolmanovou, tak 

na setkáních v rámci projektu Vybíralka 25 -, nepořádali jsme v listopadu pro oblast 

žádné oficiální setkání. Situaci zde ale nadále monitorujeme. Nicméně činnost 

koordinátora je zde tak propojená s ostatními činnostmi a projekty projektu, že 

komunitní skupinu od těchto činností nelze jednoduše oddělit. 

Dvě listopadová střetnutí se tak soustředila na jiné oblasti černomosteckého sídliště. 

První v řadě ze všech setkání na Praze 14 - konané na začátku listopadu - se 

uskutečnilo pro oblast okolí školy Gen. Janouška. V polovině listopadu jsme potom v 

kavárně Maňána uspořádali iniciační střetnutí pro obyvatele z novější blokové 

zástavby v okolí konečné stanice 

metra - tedy z ulic Bryksovy, 

Mansfedlovy, Kučerovy, Bobkovy a 

Maňákovy. Na základě možnosti 

porovnání všech dosavadních tří 

setkání lze podotknout, že každé 

sebemenší sousedství má svá 

specifika.  Lidé řeší jiné problémy a 

vidí cestu k jejich řešení v jiných postupech.  
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Každodenní zkušenost bydlení je velmi odlišná ve všech třech lokalitách, a to 

zejména z hlediska bezpečnosti, provozu lokality, či charakteru sousedského života a 

volného času. Například problémy s parkováním jsou společné pro všechny lokality, 

nicméně jejich lokální charakter i možnost řešení jsou rozdílné.  Pokud bychom měli 

hledat zastřešující motiv, který je pro všechny lokality stejný a který je markantní 

brzdou jakéhokoli rozvoje, tedy rozvoje, jež by byl viditelný ve veřejném prostoru, 

nalezneme jej v oblasti vlastnictví pozemků na území sídliště. V monitorovacích 

zprávách tento leitmotiv a faktor proč je těžké něco změnit, opakujeme již po 

několikáté, nicméně jsme přesvědčeni, že je zapotřebí tento problém neustále 

připomínat. Zároveň je nutno podotknout, že v očích některých obyvatel, je 

zásadním spoluviníkem současného stavu i místní samospráva i přes to, že jsou její 

možnosti intervence v tomto ohledu spíše omezené. V následujících podkapitolách 

krátce shrnu průběh jednotlivých setkání. Jejich obsáhlejší popis z hlediska 

diskutovaných témat je možno nahlédnout v oficiálních shrnutích ze setkání, jež 

jsou součástí příloh monitorovací zprávy. 

 

4. 11. 2015 od 17:00 v prostoru místní základní školy 

V první řadě děkujeme vedení místní školy za to, že nám poskytla prostory své 

sborovny a neměně všem aktivním účastníkům. Toto velmi přátelské setkání s 

místními mladými rodiči (6 obyvatel) proběhlo dokonce za přítomnosti jejich dětí. 

Setkání byly přítomny také místostarostka Ilona Picková, radní Irena Kolmanová a 

zastupitelka Aneta Heyrovská, což vedlo k možnosti bezprostřední zpětné vazby k 

jednotlivým tématům. Účastníci skupiny jsou zejména z ulic Vašátkovy a 

Doležalovy, tudíž jsme diskusi zaměřili zejména na tuto oblast. Z diskuse, která 

trvala zhruba hodinu a půl je možno vyzdvihnout, zejména aktivní přístup místních 
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obyvatel k veřejnému prostoru v lokalitě (uklízení nepořádku, setkávání ve 

veřejném prostoru, dlouhodobá spolupráce na komunitních akcích pořádaných 

Prahou 14 kulturní a spolupráce s pracovníky projektu StreetWork and Fun 

realizovaným organizací Jahoda, o. p. s.). 

Obyvatelům v lokalitě chybí jednoduše dostupné dětské hřiště pro nejmenší. 

Nebližší veřejná hřiště jsou až v Centrálním parku, za mateřskou školou Korálek, 

nebo na náměstí Plukovníka Vlčka.  

Časté problémy se vyskytují také 

ve spojitosti s nově otevřenými 

sportovními hřišti při ZŠ Gen. 

Janouška, neboť hřiště často 

zůstávají zamčená, což vede ke 

snaze mladých dostat se dovnitř za 

každou cenu. Tato snaha končí 

buď přelézáním plotu (cca 5m), nebo různými projevy vandalství na oplocení hřišť. 

Jak je zvykem na každém setkání stočila se diskuse také na téma odpadkových košů, 

přičemž přítomní byli požádáni o to, aby navrhli, kde mají koše v oblasti jejich ulic 

ideálně být (viz mapka). Úplné shrnutí diskuse a průběhu akce naleznete v 

přílohách tohoto dokumentu. 

 

18. 11. 2015 od 18:00 v prostorech kavárny Maňána, Maňákova 745. 

Předem shrnutí velmi děkujeme provozovatelům kavárny Maňána za vřelou 

spolupráci a poskytnutí prostoru a techniky. Velký dík také patří i všem 

zúčastněným. Samotné setkání proběhlo za účasti zhruba deseti lidí (z toho šesti 

obyvatel) a poukázalo zejména na poměrně neutěšený stav celé lokality ve smyslu 
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veřejného prostoru a vlastnického charakteru budov. Účastníci setkání byli z řad 

obyvatel, kteří chtějí v lokalitě dlouhodobě bydlet, a většina z nich zde také aktivně 

působí v různých organizacích.  Ve veřejném prostoru lokality podle účastníků 

žalostně chybí mobiliář (koše, lavičky, hrací prvky). V tomto ohledu se tvrzení dá 

považovat za problematické, neboť z popudu jiných obyvatel byly v roce 2015 na 

některých místech lavičky a nevyhovující hřiště odstraněny, v návaznosti na 

problematický provoz v těchto místech (místo setkávání místní mládeže).  

Obecně jsme tak narazili na palčivý problém 

veřejného prostoru a potenciálních skupin jeho 

uživatelů. Na "latentním bitevním poli", tak 

proti sobě stojí místní mládež, která v lokalitě 

čítá několik víceméně oddělených skupinek (ty 

dynamicky využívají téměř všechny zdejší 

vnitrobloky), rodičů s dětmi, kteří mají o 

využívaní veřejného prostoru daleko "klidnější představu" a starších lidí, jejichž 

touha po klidu je jednoduše pochopitelná. Řešení vidíme v konsenzuálním 

východisku možností využití veřejného prostoru a v diskusi napříč skupinami jeho 

uživatelů, neboť veřejný prostor by měl být z definice pro všechny. Úplné shrnutí 

diskuse a průběhu akce naleznete v přílohách tohoto dokumentu. 

 

Již v poslední zprávě jsem informoval o prvních akcích projektu "Vybíralka 25", který 

vznikl z více než ročního setkávání a vyjednávání mezi zástupci Prahy 14, Institutu 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále IPR), Prahy 14 kulturní a 

Anthropictures, z.s. a za provozní podpory sociální organizace Neposeda, z. ú. 

Program projektu, jehož akce byly navázány zejména na amfiteátr před základní 



11 

 

 

školou Vybíralova 964, nakonec pokryl zhruba dva a půl měsíce (21. 9. - 5. 12.) a čítal 

téměř dvacet akcí s různým programem a zaměřením. Jako kritiku do vlastních řad 

je třeba zmínit nutnost zapracovat na precizaci časového harmonogramu dalších 

akcí v roce 2016 tak, aby byly tyto akce 

co nejsrozumitelnější a co časově 

nejdostupnější pro široké spektrum 

místních obyvatel (viz 

zamyšlení v příloze o 

projektu). 

Tvrzení z předchozího odstavce 

vyplývá zejména z dosavadní 

zkušenosti, kdy se nám zkraje 

programu nepodařilo přilákat 

takové množství lidí, jak 

bychom chtěli.  Jak naznačuje 

nadpis této kapitoly v průběhu 

projektu se díky ale dobré propagaci a intenzivnímu pobytu a kontaktu s obyvateli v 

terénu podařilo dosáhnout do budoucna velmi slibné účasti místních obyvatel (na 

komunitních akcích okolo 10, na oslavách okolo 200 osob). Ukázalo se, že často 

zafunguje něco, co má pro všechny jednoduché sdělení ("Mikuláš" a "Husa"). Obě 

akce, tedy Svatomartinské slavnosti i Mikulášský průvod měly veliký ohlas právě 

ze strany i lokálně nepříliš aktivních obyvatel, což se nám zpětně potvrzovalo 

ohlasy ze strany našich informátorů. Dovolím si však připomenout, že takovéto 

masové akce s obecným zaměřením na oslavování nejsou z hlediska lokality 

samospásné. Sice vtáhnou velké množství lidí, nevyžadují čistě aktivní účast. 

Proto je důležité - tak jako doposud - tyto velké akce kombinovat s menšími 

tematicky i odborně zaměřenými akcemi, během kterých se bezprostřední diskusí 

můžeme dostat k dalším, dosud neobjeveným, problémům každodennosti na 

sídlišti. 
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Ohlas oslavy dvaceti pěti let od zabydlení sídliště se projevil v několika rovinách, 

zejména pak v založení facebookové komunity Duhový Černý Most II (zakladatelem 

je obyvatel ulice Kpt. Stránského), která reaguje na častá stereotypní tvrzení o životě 

na Černém Mostě a snaží se lokalitu představit jako místo zajímavé a poskytující 

kvalitní možnosti k žití, jedná se tak o podobnou aktivitu jako byl fotoprojekt 

"Černobílý Most?", která je však dlouhodobá. Více o internetové komunitě můžete 

vyhledat na tomto odkazu: Duhový Černý Most II. 

 

Aby byl výčet akcí úplný, je třeba připomenout, že majitel místního obchodu 

"Potraviny Max", MIloš Masare uspořádal jako každý rok (tentokrát částečně v 

návaznosti na podzimní akce a ve větším rozsahu než v letech předchozích) z 

vlastních finančních prostředků "Vánoční zvonění" přímo před svým obchodem. 

Akce se uskutečnila 16. 12. 2015 za přítomnosti mobilní zvonkohry. Na programu 

byla mimo zvonění také vystoupení místních dětí a tombola. Akce jsem se bohužel 

nemohl zúčastnit z důvodu nemoci, nicméně zde podle přítomných bylo okolo dvou 

set lidí. Obecně řečeno si lidé na  Vybíralce na konci roku zvykli chodit na venkovní 

akce a pomyslná komunita (ne všichni se mezi sebou znají) místních obyvatel tak o 

sobě dala patřičně vědět.   

Ve spolupráci s Petrem Zemanem, místním patriotem a aktivistou, jsme následně 29. 

12. uspořádali malý novoroční přípitek, na který jsme sezvali všechny obyvatele 

(zejména předsedy místních SVJ), se kterými jsme během podzimu a vlastně celého 

roku spolupracovali (sešlo se nás dohromady osm), abychom poděkovali za 

dosavadní přízeň a pomoc, bez které bychom na prahu nového roku nebyli tam, kde 

se momentálně nacházíme, tedy na prahu roku, který má potenciál stát se 

přelomovým z hlediska zapojení občanů do vytváření vize rozvoje lokality. Po dvou 

letech obecného zájmu o "Vybíralku" se možná dočkáme prvních zásahů do 

veřejného prostoru. Situace v lokalitě je participaci nakloněná tak, jako nikdy - 

projekt pozitivně oslovil klíčové aktéry s kontakty na celé sousedské komunity a 

https://www.facebook.com/Duhov%C3%BD-%C4%8Cern%C3%BD-most-ll-775308969263870/?fref=ts
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situace okolo developerského projektu Canaba, zdá se, spěje - díky nezdolnému 

úsilí místních a pomoci místní samosprávy - ke zdárnému konci. Hozená mince je 

teď na straně Institutu plánování a rozvoje a dalších organizací zapojených do 

pilotního projektu, neboť bez konstantní aktivity rezidentů projekt produktivně 

fungovat nikdy nebude.  

 

Jelikož byl projekt velmi programově bohatý, vypracoval jsem stručná shrnutí každé 

z akcí tak, aby byl vidět proces vývoje celého podzimního projektu (pro nezkrácené 

analytické shrnutí viz přílohy, pokud je podkapitola ke konkrétní akci pro potřeby 

monitorovací zprávy zkrácena, je odkázáno na nezkrácenou přílohu). Za pomoc a 

spolupráci s vypracováním seznamu děkuji Monice Hillebandové z Prahy 14 

kulturní. I když jsem o některých akcích (září) psal v minulé zprávě, pro zachování 

kontextu zde představuji kompletní program "Vybíralky 25" z konce roku 2015. 

Počet účastníků: cca 7 lidí, ze sídliště nikdo 

Tato brigáda proběhla svépomocně v prostoru amfiteátru před ZŠ Vybíralova za 

účasti pracovníků IPR, Prahy 14 kulturní a Neposedy, z. ú. Cílem úklidu bylo - 

mimo snahy vyčistit místo pro provoz kavárny - upozornit na nadcházející projekt 

a jeho program, který poběží minimálně do konce října. 

 

Počet účastníků: 12 lidí 

Jednalo se o první příjezd mobilní knihovny do oblasti Vybíralky. Oskar, 

provozovaný Městskou knihovnou, zde bude přistaven v pravidelných 

čtrnáctidenních periodách. Velkým přínosem je, že knihovna přijede za lidmi 

takříkajíc před dům, neboť nejbližší "kamenná" knihovna je poměrně daleko, a to v 

ulici Generála Janouška č. p. 1060. 
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Počet účastníků: 8 lidí 

Jana Pavlová se dlouhodobě zabývá historií panelového sídliště Černý Most ve 

vztahu k jeho urbanismu. Během setkání tak byla prodiskutována oficiální historie 

sídliště, příběh jeho vzniku a jeho následný urbanistický vývoj. 

Počet účastníků: cca 15 osob 

První zatěžkávací zkouškou mobilní kavárny a zároveň první skutečnou oslavou na 

Vybíralce 25 bylo sousedské vaření zajištěné místní buňkou neziskové organizace 

Youth Included, které tentokrát přineslo speciality zejména východoslovanské 

kuchyně. Akce se zúčastnilo zhruba 15 osob, jak z Černého Mostu i vzdálenějšího 

okolí. Už během této prvotní akce se ukázalo, že takové intervence do veřejného 

prostoru mají smysl, neboť se podařilo zastavit a přizvat i několik kolemjdoucích. 

Zpětná vazba byla poměrně pozitivní, nicméně bez zásadních zjištění směrem k 

plánované participaci 

Počet účastníků: cca 20 osob 

 

"Když jsme se sem nastěhovali, tak nám v domě nefungovaly výtahy..." 

(Paní A, 50+) 

 

Setkání vzniklo z popudu komunitního koordinátora, právě kvůli skutečnosti 

pětadvacátého výročí nastěhování obyvatel na sídliště. Během konce srpna a 

prakticky celého září jsem tak sondoval možnost účasti místních pamětníků. Zároveň 

jsem od nich sbíral archivní materiály a historické fotografie, které se následně staly 
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pomůckami pro výsledné sousedské setkání. Mimo deseti místních pamětníků byli 

na setkání přítomni také radní Irena Kolmanová, zástupci Prahy 14 kulturní a 

pracovníci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jako pozorovatelé. 

Během moderované diskuse, která trvala zhruba 90 minut, jsme prodiskutovali 

mnohé vzpomínky s dosavadního života na sídlišti. Dozvěděli jsme se tak 

zajímavé informace o "nejistém osudu" sídliště vznikajícího na pozadí politické 

transformace spojené s rokem 1989 či o původu některých stromů vysazených v 

prostoru sídliště.  

Tyto informace jsou v současnosti 

zpracovány do "banky" informací, která 

je k dalšímu využití pro případné další 

rozvojové projekty v lokalitě. Zároveň 

chceme tato setkání opakovat a navázat 

tak na projekt další pamětníky. Všem 

aktivním pamětníkům patří naše díky 

za účast a poskytnutí informací, které 

bychom jinak těžko zjistili. Některé z příběhů a motivů byly předány a 

zapracovány do výstavy pořádané IPRem (15. 10. Příběh sídliště). 

 

Počet účastníků: 5 prodejců a 30 návštěvníků 

Na akci jsem nebyl přítomen, pro bližší informace se obraťte na Prahu 14 kulturní 

Počet účastníků: cca 30 (z toho zhruba 15 místních). 

Hlavní důraz akce byl kladen na každodennost, a to v sociálním, kulturním, 

urbanistickém i environmentálním smysl. Projektu se zúčastnilo celkem 24 osob (z 

toho 13 dospělých a 11 účastníků z rad dětí a mládeže), jimž patří velký dík za jejich 

obětovaný čas. Během září měli tito účastníci prostor a čas na focení jednorázovými 

fotoaparáty. Z nafocených filmů jsme následně vybrali dle našeho názoru nejvíce 
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vypovídající fotografie, jež bylo možno od 6. 10. zhruba do poloviny listopadu 

nahlédnout na různých místech zdejšího vnitrobloku Vybíralova. 

 

Z hlediska participativního rozměru projektu se podařilo sídliště zachytit 

prostřednictvím jedinečné vizuální perspektivy místních obyvatel. Letmou 

vizuální analýzou je možno konstatovat, že se účastníci zejména z řad dospělých 

velmi soustředili právě na neudržovanost veřejného prostoru ve vztahu k prvkům 

rekreace a místní zeleni, což se dlouhodobě potvrzuje i v rámci terénního 

výzkumu.  

 

Dětská část účastníků pro změnu projevila schopnost brát sídliště jako nástroj, 

jako pouhé pozadí svých životů a ukázala nám tak, že život na zdejším sídlišti 

rozhodně není "černobílý". S touto dětskou skupinou jsme pracovali od června do 

listopadu v rámci programu StreetWork and Fun realizovaného organizací Jahoda, o. 

p. s. Touto cestou chceme Jahodě a všem jejím pracovníkům poděkovat za možnost 

na tomto projektu spolupracovat.  

 

Obecně se tak dá hovořit o třech rovinách přínosu projektu: 

 aktivní zmapování sídliště ve vztahu k jeho každodennosti perspektivou jeho 

obyvatel (metoda Photovoice a participativní vizuální etnografie). 

 upozornění na nevyužité prvky ve veřejném prostoru formou venkovní 

vernisáže (věšáky na prádlo). 

 upozornění na nepořádek ve veřejném prostoru (v místě věšáků) a 

neprostupnost vnitrobloku (pokud chtěl člověk navštívit obě místa, kde byly 

fotografie vystaveny). 

 

Počet účastníků: 6 lidí 
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Druhému příjezdu poněkud ublížil vytrvalý déšť, který razantně ovlivnil celou 

akci.  

 

 

Počet účastníků: 30 lidí 

Na akci jsem nebyl přítomen. Pochodu od Vybíralky se zúčastnilo cca 25 osob. 

Další informace mohou poskytnout pracovníci Neposedy, z. ú. 

Počet účastníků: 10 dětí 

Záměrem akce bylo vytvořit "odpolední" program pro děti, které po obědě odcházejí 

ze školy domů. Zároveň byla akce zaměřena na výtvarné zachycení Vybíralky a 

jejího okolí z pohledu místních žáků. Výtvarné počiny účastníků akce byly posléze 

vyvěšeny na šňůře v prostoru "amfiteátru" při ZŠ Vybíralova. 

 

Počet účastníku: cca 10 osob, z toho 1 obyvatel Vybíralky 

Vycházka byla velice zajímavým vstupem do prostoru sídliště, a to zejména z 

hlediska zdůraznění sídlištní přírody jako specifického a dynamického přírodního 

prostředí. Jediný aktivní účastník z Vybíralky do diskuse často vstupoval a bylo 

vidět, že ho místní zeleň eminentně zajímá a snaží se v ní orientovat. Zároveň je 

možno konstatovat, že z hlediska programu byla tato akce asi nejneuchopitelnější, 

neboť obyvatelé sídlištní krajinu pravděpodobně oddělují od klasické přírody. 

 

Počet účastníků: cca 10 osob, z toho 1 obyvatel Vybíralky 

Akce je pilotním kulturním výstupem možnosti spolupráce IPR, Prahy 14 kulturní, 

Neposedy, o. p. s., Anthropictures, z. s., Jany Pavlové a v neposlední řadě místních 
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obyvatel (zejména děkujeme Viktoru Šímovi). Sběr materiálů probíhal cca od 

poloviny září, přičemž předchozí akce na Vybíralce 25 směřovaly k zjišťování dalších 

informací, které by bylo možno použít jako náplň výstavy. Ukázalo se, že lidé mají 

velice bohaté vzpomínky, se kterými je možno dále pracovat. Analytický soupis 

příběhových motivů je součástí nezkrácené přílohy o projektu Vybíralka 25 - viz 

přílohy). 

 

Z původně plánovaných koncertů na Vybíralce nakonec bohužel kvůli silnému 

dešti sešlo, tudíž z tohoto hlediska není možno k akci podat jakoukoli zpětnou 

vazbu, která by měla spojitost s vnitroblokem. Program akce byl přesunut do 

kavárny Máňána v Máňákově ulici 745.  

 

Počet účastníků: 15 lidí 

Na akci jsem nebyl, nicméně zpětnou vazbu organizátorů mohu jednoduše zjistit 

od pracovníků Prahy 14 kulturní. 

 

Počet účastníků: cca 60-70, z toho 30 z Černého Mostu 

Asi nejvydařenější akce (nepočítám oslavy v závěru projektu), pořádaná externě 

místními aktivními obyvateli. Díky průvodcovství Petra Kučery a husté sociální síti 

obou organizátorů na akci přišlo zatím nejvíc návštěvníků.  Dá se říci, že akce velmi 

pěkně přiživila zájem o sídliště jako specifický urbánní fenomén. 
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Během procházky jsme se mohli podívat i do protiatomového krytu pod bytovým 

domem v Bryksově ulici (941-945), což byl pro mnohé nebývalý zážitek. Po akci 

proběhla i krátká diskuse nad dalším průběhem akcí a podařilo se účastníkům 

nabídnout i několik dotazníků, 

které na místě vyplnili. Takové 

akce si zaslouží do budoucna 

opakování, jen je třeba jejich 

témata variovat a citlivě připravit 

(každodenní život, rezidua 

veřejného prostoru, život mládeže, 

infrastruktura (kolektory apod.) 

 

Počet účastníků: cca 30 osob (z toho zhruba 15 z ČM, převážně dětí) 

Velmi pěkná akce zaměřená na děti, jež proběhla formou "šipkované". Na akci se 

podařilo přilákat místní mládež, a to v první řadě díky spolupráci s Jahodou a jejím 

projektem StreetWork and Fun a také propagací přímo v ulicích. Akci pěkně doplnila 

možnost získání odměny v podobě dárkového balíčku, který si bylo možno 

"vybonmotovat" v místních potravinách Max. Svojí interaktivitou hra děti velmi 

pěkně vybídla k tomu, aby nad svým okolím alespoň trochu popřemýšlely a 

rozhlédly se, co to okolo nich vlastně je. Z mého osobního pohledu je to velmi 

důležité, protože některé místní dětí jen velmi zřídka opouští sídliště, neboť zde má 

příbuzné, tudíž když "jedou" za tetou nebo babičkou, přejdou pouze o pár ulic dále.  

 

Počet účastníků: 5 lidí na procházce, 10 účastníku moderované diskuse 
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Celoodpolední akce byla připravena jako pilotní participativní vklad do diskuse o 

místní zeleni. Během procházky byla na konkrétních místech vnitrobloku definována 

hlavní palčivá místa veřejného prostoru na Vybíralce. Během zhruba hodiny tak 

skupina účastníků prošla celý vnitroblok. Od šesti hodin pak akce pokračovala 

komentovanou diskusí nad mapou místní zeleně, během níž se ukázalo, že 

přítomní obyvatelé mají ve svých myslích utvořenu "mentální mapu" zeleně v 

oblasti, která je místy až neuvěřitelně přesná. Pojmem mentální mapa je myšlen 

fakt, že zúčastnění lidé vědí neuvěřitelně přesně, kde který strom je a umí jej 

zařadit i druhově. Na základě diskuse byly zaneseny do mapy okruhy míst, která 

převzal IPR jako témata k řešení dendrologické situace na Vybíralce, tento dokument 

bude volně přístupný a bude předán k dispozici jak obyvatelům, tak pracovníkům 

příslušných odborů místní samosprávy. 

 

Počet účastníků: cca 250 lidí 

Jedna ze dvou slavností konce letošního roku, které bezpochyby pomohlo i velmi 

příznivé počasí s teplotami okolo deseti stupňů celsia. V rovině komunitního 

rozvoje se akce přesně trefila do vkusu místních obyvatel, neboť se jednalo o akci, 

která nevyžadovala příliš aktivního zapojení. I v tom je možno vidět řádově menší 

účast obyvatel na předchozích akcích, protože ty vždy vyžadovaly zapojení do 

diskuse s potenciálně neznámými lidmi. Formát akce - tedy slavnost se zajištěným 

občerstvením - tak poukázal na možnosti pořádání velkých akcí v sídlištním 

prostředí, kam je možno přijít a nezávazně poklábosit se sousedy, nebo pouze 

posedět "nasávat" atmosféru. I tak se dá rozvíjet vztah obyvatel k místu a pocit 

sounáležitosti, tedy toho, že k sobě místní obyvatelé v mnoha ohledech mají 

blízko a mohou si zde ověřit, že lokalita skutečně žije. Citlivým proložením těchto 

masových akcí s dalšími tematicky svázanějšími setkáními se do budoucna dá 

dosáhnout produktivního a mnohavrstevného rozvoje místní komunity. 
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Počet účastníků: cca 200 lidí 

Akce s přesahem k dětskému publiku mají vždy dobrý ohlas, tolik návštěvníků ale 

nečekali ani organizátoři. Velmi vydařený program, který zapojil do mikulášského 

vyvolávání i děti a rodiče a to jak díky formě "improvizovaného mikulášského 

divadla", tak možnosti vyrobit si lampion, masku či si na závěr dopřát kelímek 

svařeného vína či opečený špekáček, se v mnoha ohledech zaryl lidem do paměti. 

Dostavilo se tak i poměrně značné množství místních obyvatel, kteří zde nebyli s 

dětmi, ale zajímají je činnosti okolo rozvoje lokality. 

Za největší přínos akce ovšem 

považuji samotný mikulášský 

průvod od ZŠ Vybíralova okolo 

potravin Max směrem k Plechárně a 

kavárně Vybíralka 25, kde byla pro 

účastníky přichystána show s ohněm. 

Tímto průvodem byla vyjádřena 

lokální přináležitost všech účastníků k identitě Černého Mostu. Symbolické 

požehnání místním potravinám, které improvizovaně proběhlo během průvodu, 

by se dalo charakterizovat rovněž jako jasný ukazatel budování vztahu mezi 

obyvateli a aktivními organizacemi a posilování vědomí lokální identity místa. V 

následujících dnech se mně osobně (neoprávněně) a pracovníkům Prahy 14 kulturní 

dostávalo otevřených díků za velmi povedenou akci vyvolávající v místních často až 

neskrývané dojetí, že se zde konečně něco děje. 

 

Pilotní část projektu skončila, nyní musíme přepnout z modu Vybíralka-laboratoř do 

modu Vybíralka-výroba. Linie mezi experimentem a zodpovědným procesem je 
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velice tenká a místní obyvatelé jsou citliví na jakékoli neproduktivní "novoty" nebo 

"cizosti". Tím vším nemá být řečeno, že bychom do prostoru neměli vkládat nové 

podněty, jen musíme pozorně sledovat, jak se s těmito podněty vyrovnávají ti, kteří 

tito podněty přijímají. V souladu s trochu patetickým mottem Prahy 14 kulturní, je 

možno neméně pateticky podotknout, že pokud chceme držet prst na tepu lokální 

kultury, nesmíme sklouznout k tomu, že je třeba lokální kulturu "resuscitovat", 

neboť to není zapotřebí. "Vybíralka" má velmi silné srdce, které je svébytné, vřelé 

a vrstevnaté.  
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Barbora Bírová 

 

 

 

Období měsíců říjen, listopadu a prosince 2015 bylo v lokalitách Hloubětín, Aloisov, 

Lehovec a Hutě věnováno především přípravám, realizacím a zpracováním setkání 

Komunitních skupin. Mimo to jsem podnikala i dílčí aktivity. Začátkem října se 

konala evaluační schůzka s Auto*matem, jež se věnovala vzájemnému zhodnocení 

akce Zažít náměstí v Hloubětíně jinak, které se konalo v září, které jsem 

spoluorganizovala s Pobočkou Městské knihovny a Prahou 14 kulturní, na bývalém 

Vetiškově náměstí a v Pobočce Městské knihovny v Hloubětíně. Zabývala jsem se 

také spoluprácí s Jahodou, o.p.s. na průzkumu mezi obyvateli lehoveckého sídliště.    

 

 

12. října od 19 hodin se v Café Lajka konala evaluační schůzka akce Zažít město jinak 

(dále ZMJ), která měla sloužit ke zhodnocení jak z pohledu organizace Auto*mat, 

která akci celorepublikově zaštítila, tak z pohledu místních organizátorů. Hlavním 

cílem akce pak byla vzájemná diskuze, jež by mohla akci posunout v příštích 

letech vpřed. 

Za lokalitu, kterou jsem z organizačního hlediska měla na starosti, jsme po 

předešlých rozhovorech se spoluorganizátory (pobočka Městské knihovně 

v Hloubětíně a Praha 14 kulturní) jsme byli jednou z těch zón, kde se ZMJ konalo 

letos poprvé, proto jsme detailněji diskutovali, jak o přípravných činnostech, tak o 

samotné realizaci. 
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Důležitým poznatkem z organizačního hlediska a taky ze zpětné vazby místních 

obyvatel, kteří se na Zažít náměstí v Hloubětíně jinak potkali jasně vyplynulo, že 

by bylo mnohem vhodnější akci pořádat na jaře nebo v jiném než zářijovém 

termínu, s tím, že by se s přípravami začínalo od nového roku a akce by byla 

například součástí Evropského dne sousedů, jež se koná v květnu. Taky byla 

zmiňována váznoucí komunikace jak s Auto*matem, tak s koordinací směrem 

k radnici a dalším organizacím, či institucím, což je však pochopitelné z hlediska 

cyklu pracovního roku, kdy je období letních měsíců obdobím dovolené. Podnět 

nebyl vznesen jen od nás, ale jak zdůvodnil Auto*mat, jelikož je závislý na 

grantech, které začínají s plněním projektů právě v září, termín ZMJ se takto jeví 

jako ideální.  

Byla diskutována i povaha akce jako sousedské, což případě Hloubětína v zásadě 

fungovalo, jelikož se akce účastnili místní obyvatelé. Taky zde do velké míry 

rezonoval zájem o veřejný prostor, jak se ukázalo při zapojení obyvatel do 

workshopů, jež byly součástí akce - úprava a malování laviček na náměstí 

společně s workshopem úpravy zeleně na náměstí.  

 

 

Během prosince jsem byla oslovena ředitelkou organizace Jahoda, o.p.s. 

ke spolupráci na zmapování situace na sídlišti Lehovec ve věci místní poptávky po 

aktivitách pro děti a mládež a mladé rodiče s dětmi. 
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Na Praze 14 se vyskytují různé organizace nebo instituce, jež poskytují zázemí pro 

setkávání a různorodé aktivity. Mnohé z nich se nachází na sídlišti Černý Most. 

Bariéry, které se vyskytují ve vztahu k využívání těchto služeb obyvateli Lehovce, 

jsou fyzické i symbolické. Fyzické v smyslu komplikací s přesuny z Lehovce na 

Černý Most, ale zejména ve smyslu absence vztahu k cizímu místu. Pro rozvoj 

vztahu k místu, kde lidé žijí, je nutné posilovat i příležitosti využívaní místních 

služeb. Jelikož na sídlišti Lehovec absentuje jakýkoliv vnitřní prostor, který by 

sloužil místním obyvatelům k setkávání napříč generacemi, prostor v Kardašovské 

ulici by mohl sloužit právě těmto účelům. 

 

 

 

Místní poptávku je možno rozdělit do následujících bodů: 

 

 Opakuje se poptávka po rodinném/mateřském centru. 

  

Zázemí prostoru v Kardašovské ulici by mohlo sloužit alespoň v některé dny v 

týdnu právě pro tyto účely, kde by měli možnost setkávání a spoluvytváření 

programu místní matky s dětmi nebo rodiny. 

 

 Opakuje se také poptávka od místních dětí a mládeže pro využívání prostoru 

na volnočasové a sportovní účely. 
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Příkladem je poptávka po zřízení klubovny, umístnění ping-pongového stolu 

(zejména v zimních měsících), využívaní prostoru pro koloběžkování (taktéž 

zejména v zimních měsících). 

  

 Nejen matky s dětmi, rodiny a mládež se nemají kde scházet. Také je 

potřebný program pro seniory a nabízení prostoru, kde se mohou střetávat. 

 

Místní senioři postrádají prostory a program, který by byl určen primárně pro ně. Na 

Praze 14 v KD Kyje sice pravidelně probíhá program určený i pro tuto cílovou 

skupinu, není to postačující a rovněž je důležitá opět otázka bariér a dostupnosti 

místa, ale i taky informovanosti o programu. 

  

Ve všech uvedených bodech by se jistě rádi zapojili i místní neziskové organizace, 

působící na Praze 14, což bylo z mé strany diskutováno například s Domem dětí a 

mládeže a taky s Jahodou, o.p.s. Pro efektivní fungování by byla vhodná spolupráce 

vícera subjektů. 

  

 

Při přípravách prvního setkání Komunitní skupiny pro oblasti Hloubětín a Aloisov 

bylo pro mě důležité vzít v potaz, které ze čtvrtí propojit a proč. Jelikož se 

dlouhodobě ukazuje, jako pojítko les, který napájí Aloisov na rodinnou zástavbu 

Hloubětína, setkání jsem spojila. Aloisově rezonoval v podnětech týkajících se 

prostranství podél Kyjského rybníka nejenom na tomto setkání, ale při všech 

setkáních Komunitních skupin v severních čtvrtích, tedy i na Lehovci a Hutích. 

Ukazuje se tedy, že Kyjský rybník je pro místní obyvatele skutečným pojítkem, 

které alespoň zčásti plní funkci centra volného času. Jako místo setkání jsme využili 
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pobočku Městské knihovny, se kterou i díky akci ZMJ rozvíjíme velice dobrou 

spolupráci, za což jsme vděční, jelikož na Hloubětíně dlouhodobě absentuje 

adekvátní místo k setkávání. 

 

 

 

Na setkání jsem zvala zejména ty obyvatele, kteří se dlouhodobě zajímají o veřejné 

dění a již jsem s nimi byla v kontaktu. Kontaktovala jsem i ty, kteří se angažovali 

krátkodobě v nějaké konkrétní kauze. Z hlediska členění lokality je důležité 

podotknout, že Hloubětín není možno brát jako jednu homogenní čtvrť. "Hloubětíny" 

jsou minimálně dva a to sídlištní část a část s rodinnou zástavbou. Lokalita je navíc 

rozdělená Poděbradskou ulicí, která narušuje propojenost a plynulost přechodů mezi 

jednotlivými částmi lokality.  

 Situaci nejenom fyzických, ale i mentálních barier ilustruje zejména 

bezejmenné, v minulosti Vetiškovo náměstí v Hloubětíně. To se ukázalo i během 

velice diskuse, jež se zaměřila na konkrétní místa a s nimi spojené vztahy.  

 V diskusi jsme naráželi na majetkové poměry, například v případě stadionu 

v Hloubětínské ulici.  

 Podobně je tomu v případě dopravní situace, například v případě křižovatky 

Průmyslová x Poděbradská. Řešení těchto problémů není jednoduché. Podněty 

jsou ale diskutovány se zástupci Úřadu městské části a je možné posouvat je i dále, 

na Magistrát.   
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 V případě Aloisova byla diskutována pozitiva spojená s Kyjským rybníkem 

a lesem, který propojuje oblast Starý Hloubětín a Aloisov, tedy podněty týkající se 

dostupnosti přírody.  

Během diskuze zúčastnění definovali i návrhy aktivit, na kterých se podílejí, nebo se 

chtějí spolupodílet i s podporou Úřadu městské části Prahy 14 nebo dalších 

organizací, zde působících.  

V rámci rozvoje byla důležitou tématem mimo zmiňovanou dopravní situaci a 

změny ve věci stadion v Hloubětínské ulici diskutováno centrum H55. Komunitní 

centrum H55 by mělo sloužit jako místo k setkávání napříč generacemi, zázemí by 

tu měla najít pobočka Městské knihovny. Zřízená by měla být kavárna a také 

společenský sál, který by mohl sloužit například jako prostor pro promítání, nebo 

koncerty a podobně. K volnému využití by měl sloužit i prostor zahrady. O 

konkrétních plánech a programu budeme diskutovat na přelomu ledna a února 2016, 

jak s obyvateli, tak s Městkou knihovnou, Prahou 14 kulturní a architekty.  

Další setkání Komunitní skupiny proběhne rovněž v únoru 2016.  

 

 

Přípravy setkání na Hutích bylo podobně jako pro obyvatele Hloubětína a Aloisova 

diskutováno zejména s těma dlouhodobě aktivními. Podařila se nám velice zdárná 

spolupráce s komunitou z bytové zástavby Panorama Kyje, kde absentuje vzájemné 

kontaktování například přes nějakou vývěsní tabuli, nebo nástěnku. Proto jsme při 

propagaci akce využili Facebook a stránku místně působící komunity.  

V oblasti komplexu Panorama Kyje, směřujícím od Hutí směrem k lokalitě 

Satalice, kde pokračuje výstavba nových stavebních etap, narůstá počet obyvatel, 

přičemž není zohledněna potřeba občanské vybavenosti, služeb, míst pro 
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setkávání, které by vytvořily možnost zázemí. To je nejpalčivější problém lokality 

a nejen v oblasti Panorama Kyje, ale napříč čtvrtí.  

Velice se osvědčila spolupráce s Minigolfem na Hutích a nekuřáckou hospodou 

Yamka, kde jsme už po několikáté našli zázemí. Na setkání se sešli obyvatelé jak 

z rodinné zástavby Hutí, tak z části nad Rajskou zahradou, Rovněž se zúčastnili 

obyvatelé z bytové zástavby Panorama Kyje. Do diskuze se zapojilo celkem sedm 

lidí, včetně provozovatele hospody Yamka. 

  

 

 

Podněty přítomných byly velice konkrétní, diskuze se ze začátku věnovala 

pozitivům a příležitostem, které přítomní v lokalitě vnímají. V další části jsme se 

věnovali slabým stránkám lokality. Zde se opakovaně potvrzuje jako největší 

slabina absence jakékoliv občanské vybavenosti, od obchodů s potravinami přes 

služby, absenci mateřských školek a základního školství, až k nedostatku míst 

setkávání a pracovních příležitostí.  

Dalším velkým tématem je dopravní situace, a to jak v souvislosti s 

automobilovou, tak s městkou dopravou. V diskusi jsme rovněž často naráželi na 

problém dostupnosti informací o čtvrti i celé městské části. Tento nedostatek se 

budu spolu s jinými podněty snažit rozvíjet ve spolupráci jak s místními obyvateli, 

tak s radnicí a případně i s dalšími organizacemi. Další setkání proběhne v půlce 

února 2016. Podrobné informace se setkání jsou dostupná v samostatné zprávě.   
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Organizování setkání Komunitní skupiny na Lehovci bylo spojeno s několika 

komplikacemi. Problematické bylo najít zázemí pro konání setkání a taky přizvat 

obyvatele, se kterými jsem dlouhodobě v kontaktu. Nakonec se na setkání, které 

jsme uspořádali v keramické dílně v ZŠ Chvaletická, sešlo šest obyvatel, zejména 

důchodců a mladých rodičů s dětmi. Přítomní byli obyvatelé horní i dolní části 

Lehovce. 

V diskuzi jsme se věnovali jak pozitivním stránkám Lehovce, tak problémům, které 

místní trápí. Jako jsme zmiňovala již výše, podobně jako na Hloubětíně, mezi 

důležité místa mimo diskutované lokality patří především okolí Kyjského rybníka, 

ke ktermu mají místní obyvatelé pozitivní vztah. Konkrétně jsme na setkání 

s obyvateli Lehovce diskutovali o využití místa severovýchodně od kostela, tedy 

prostor mezi Broumarskou ulicí a jižním břehem rybníka.  

Diskuse se věnovala i tomu, proč je na veřejných diskusích dlouhodobě tak nízká 

účast. Tento fakt zúčastnění vnímali jako problém způsobený pasivitou místních 

obyvatel. Jedním z důvodů může být skeptické uvažování o možnostech změn na 

sídlišti. Mezi důvody neúčasti na setkání Komunitní skupiny také patří to, že 

zrovna v plánovaných termínech setkání probíhala jiná veřejná diskuse o 

konkrétních krocích v privatizaci bytů, což je dlouhodobě jedna z nejdůležitějších 

témat pro obyvatelé nejenom Lehovce. Na Lehovci působí spolek Bydlení na 

Lehovci, jehož zájmy se zaměřují právě na oblast bydlení a hlavním tématem je 

privatizace bytů. 
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Co se týče aktivního přístupu, obecně je nutné vytvoření zázemí jak prostorového, 

tak ve formě finanční dotace, která by mohla místní obyvatele podpořit v jejich 

nápadech. Chuť iniciovat a pořádat nějakou akci má mnoho obyvatel, bez aktivního 

zapojení do realizace se však nepodaří i ten nejjednodušší nápad dotáhnout do 

obstojného konce.  

Jako problematická se dlouhodobě ukazuje i poloha Lehovce, jako vnitřní 

periferie, tedy hraniční oblasti mezi Hloubětínem a Rajskou zahradou, potažmo 

Černým Mostem. To se projevuje i v případě řešení dopravní situace, například 

při změně trasy autobusové linky 186.  

Za důležité proto možno považovat řešení problémů týkajících se celé Prahy 14, nebo 

vícera její čtvrtí nejprve zvlášť, za každou jednu oblast, protože se v každé z nich 

setkáváme s jinými požadavky.  

Další setkání se uskuteční v polovici února 2016. Pro vícero informací ze setkání je 

k dispozici zrnující zpráva. 
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Lukáš Hanus 

 

Třetí zpráva o dění na poli komunitních aktivit občanů Prahy 14 se týká období, kdy 

se po letních dovolených opět probudila celá městská část k výrazné aktivitě. Událo 

se několik důležitých události, které pozmění mnou sledované čtvrti na několik let 

dopředu, stejně jako bylo toto období bohaté na různé druhy sousedských aktivit. 

Aktivní byly také tamní usazené kulturní a sportovní instituce. Události nabraly na 

intenzitě také v oblasti nové výstavby a rozvoje jednotlivých čtvrtí. Především 

Jahodnice stojí na pokraji mohutné výstavby v její jižní části, kde skupina Unimex 

Group pracuje na výstavbě inženýrských platforem pro stavbu rodinných domů i 

bytovek. Situace vyvolala mnoho otázek, z nichž nejdůležitější se týkají stavby 

nové mateřské školy. Její kapacity by měly dle demografického odhadu pokrýt nejen 

potřeby Jahodnice, Hostavic a Kyjí, ale z části nabídnout volná místi také dětem 

z okolních čtvrtí, především z Dolních Počernic. Stavební rozvoj se však týkal i 

Hostavic, kde nejenže byl otevřen rekonstruovaný park v Pilské ulici, ale především 

se plánovala budoucí kavárna, jež by měla stát právě v tomto parku. Jedná se o 

očekávaný projekt, jehož budoucí podoba bude vytvořena ve spolupráci s veřejností. 

A to jak v rovině návrhu, tak v rovině účasti místních aktivních obyvatel na podobě 

programu kavárny (a slušelo by se dodat celého parku). Dle všeho se zdá, že se 

události loňského volebního roku plně usadily a podzim roku 2015 byl obdobím 

intenzivní práce.  
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Jak vidno, tak jedním z možných kritérií kvalitní participace s občany je příprava 

budoucích kroků, které navazují na právě řešená témata. To se efektivně podařilo 

v Hostavicích, kde dlouhodobé zapojení občanů do tvorby návrhu přestavby 

náměstí Zdeňky Braunerové vedlo k další efektivní diskusi o mnohých úpravách 

dopravní sítě v této čtvrti. V řádu týdnů se proto mohly realizovat úpravy 

dopravního značení v obci, které by si jinak vyžádaly zcela samostatnou diskusi.  

 

Jednou z nejvýznamnějších událostí z hlediska projektu Participativní komunitní 

rozvoj ovšem bylo první zasedání komunitních skupin ve všech mikroregionech 

Prahy 14. Událo se na přelomu listopadu a prosince. Zájem o tuto událost byl velmi 

kolísavý a zcela jistě souvisel s intenzitou sociálního výzkumu, který provádí 

komunitní koordinátor. Dá se ale obecně shrnout, že model řízení diskuse v místním 

komunitním prostředí je úspěšný tam, kde je pro něj vytvořena půda, a existují 

motivovaní občané k řešení rozvoje obce.  

 

Do nového roku se Kyje, Hostavice a Jahodnice dostaly s mnoha přísliby, ale také 

otázkami, na něž bude třeba najít odpovědi, pokud se má naplnit partnerství mezi 

občanskou společností a místní samosprávou. Toto partnerství je klíčovým 

momentem, který může pozitivně prohloubit kvalitu života v městské části. 

Finanční prostředky na správu a rozvoj městské části jsou velmi omezené a je proto 

nutné zapojovat veřejnost nejen kvůli zvýšení efektivity, ale především kvůli tomu, 

aby si lidé vytvářeli čtvrť takovou, v jaké chtějí žít. Toto se na podzim dařilo 

především v rovině řešení veřejného prostoru, méně potom na poli kulturních akcí. 

Obecně se dá shrnout, že komunitní život v každém z mikroregionů je značně 

odlišný. Do budoucna je možné působit právě na tomto poli a snažit se propojovat 

aktivity angažovaných občanů napříč jednotlivými částmi Prahy 14. Jelikož zde 

máme velmi odlišné regiony, jako například Hostavice a Černý Most, je hledání 

dialogu, například o charakteru investic, velmi potřebné. V opačném případě se ve 
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veřejné diskusi objevují značná nedorozumění a nepřesnosti, které vedou 

nepochopení mezi občany a místní samosprávou. 

 

 

 

Participace na plánech rozvoje městské části za pomoci občanů má na Praze 14 

poměrně zdravé kořeny. K jejím nejhodnotnějším částem patří dlouhodobá 

perspektiva zapojení veřejnosti v různých směrech. Městská část má hotový 

strategický plán, na nějž navazují další aktivity. Projekt komunitních skupin je 

vedle dlouhodobého výzkumu komunitních potřeb souběžným způsobem, jak 

systematicky spolupracovat s občany. Jeho přínos je v hloubce a šíři diskuse o 

klíčových problémech a výzvách mikroregionu, či celé městské části tak, jak ho vidí 

občané sami. Komunitní skupiny by měly být otevřenou platformou pro 

kohokoliv, kdo bude chtít hovořit o budoucnosti městské části, či v lepším 

případě, nachází chuť se ho aktivně účastnit.  

 

Důležitým momentem pro úspěch akce s přímou účastí občanů je vyjít vstříc jejich 

možnostem. Komunitní skupina většinou neřeší atraktivní současné problémy. 

Věnuje se celé škále zhodnocení jak aktuálních, tak také dlouhodobých výzev. 

Ukázalo se, že čtvrti jsou poměrně odlišné a posunutí termínu do podvečerních až 

večerních hodin je nezbytné. To vedlo k nutnosti opakovat setkání komunitní 

skupiny v Hostavicích v pozdější čas. První iniciační setkání mělo ukázat, s jakými 
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představami na toto setkání občané přicházejí a k čemu mohou formát moderované 

diskuse využít. Ukázalo se, že většina požadavků a postřehů byla adresovaná spíše 

voleným zastupitelům města, než dovnitř komunity. Přesto se především 

v Hostavicích podařilo diskutovat s tím, ž jsme se dopracovali k důslednému 

pochopení hodnot současného žití v tomto místě. Dokonce se ukázalo, že některé 

charakteristiky tohoto místa lze zobecnit. Do budoucna je proto možné využít tyto 

informace pro aktualizaci strategických dokumentů rozvoje.  

 

V Jahodnici přilákalo setkání především politicky angažované jednotlivce společně 

s představiteli tradičních kulturních a společenských institucí. Kyjské setkání se 

potkalo s nezájmem obyvatel. Jelikož byla realizována propagace akce pouze po 

osobní rovině, byla výsledná účast velmi malá. Nelze tak nic zobecňovat kromě 

faktu, že do budoucna je třeba intenzivnější práce komunitního koordinátora v této 

oblasti, ať už ji bude zajišťovat kdokoliv. Výsledkem komunitních rad jsou tři 

výstupní zprávy shrnující to nejdůležitější ze zaznamenaných tezí. Jasně se také 

ukázalo, že přítomnost politika Úřadu městské části vede spíše než k otevření 

diskuse, jíž lze pomocí nezávislého facilitování prohlubovat, k interpelaci na politika 

ve smyslu „kdy bude co a za kolik“. Do budoucna je proto nutné zvážit, zda je tento 

formát sousedského setkání vhodný pro účast silného politického hráče, nebo zda se 

najde jiná forma, která oběma stranám nabídne efektivnější výměnu informací. 

Úspěchem prvního, iniciačního setkání komunitní skupiny byla především chuť 

na straně občanů v podobném formátu pokračovat a prohlubovat tak kontakt 

s ostatními sousedy.  

 

 

Ze setkání existuje podrobná zpráva dostupná na webu MČ Prahy 14. Mezi hlavní 

diskutované body patřilo zahájení stavby mateřské školy na jihu Jahodnice. Po 
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konzultaci s odpovědnou radní Svobodovou je jasné, že stavba by měla začít 

v roce 2016 dle původního plánu se všemi dotacemi. Diskuse se mnohokrát stočila k 

partnerství TJ Sokol, hlavního organizátora volnočasových aktivit v oblasti, s nově 

vzniknuvším Sousedským centrem Jahodnice. Diskuse nebyli účastni obyvatelé 

z tzv. Skanska resortu na východě čtvrti. Je to citelná ztráta, protože především oni 

nyní reflektují přechodné změny, které se v místě jejich bydliště dějí. Namátkou jde 

o:  

 

- dostavbu posledního bytového domu, díky němuž je zahrazený přístup nejen 

k dětskému hřišti v ulici U Hostavického potoka 

- dostavbu meandru Hostavického potoka 

- využití umělého protihlukového valu tzv. „Kyklopa“ 

 

Především nadměrná hlučnost ze Štěrboholské spojky byla diskutována mezi 

obyvateli jižní části panelového sídliště. Výsledek komunitní skupiny v souvislosti 

s funkčností protihlukového valu se kryje s pocitem většiny dalších dotázaných 

obyvatel inkriminované části Jahodnice (severní okraj sídliště). Obecně se ale dá 

konstatovat, že s životem ve čtvrti jsou lidé převážně spokojeni. Veřejný prostor je 

vnímán jako bezpečný (s výjimkou baru Orfeus a jeho okolí). Nespokojenost je 

s úklidem ulic, nejistota panuje ohledně dopravních úprav po dostavění resortu 

Unimex group. Hodnotou je zahrádkářská kolonie na západě čtvrti, do níž si stále 

více místních obyvatel hledá cestu pomocí pronájmů pozemků.  

 

 



37 

 

 

 

První setkání se překvapivě obešlo bez účasti jinak velmi aktivní zájmové skupiny 

obyvatel ulic Jansova a spol., stejně jako skupiny obývající okolí náměstí Zdeňky 

Braunerové. Zde došlo k největší participativní akci na návrhu veřejného prostoru 

v posledních letech. Tematizovány proto byly především dopravní komplikace 

kolem parku Pilská a Vidlák, komunitní kavárna v parku a jeho budoucí provoz 

na jaře 2016. V neposlední řadě propojení čtvrti s parkem Čihadla. Diskuse ukázala 

zajímavý moment, který nebývá zcela obvyklý u veřejných projednání, kde jsou 

přítomni jak občané, tak odpovědní političtí zástupci. Diskuse šla do značné hloubky 

především při analýze pozitiv a kladů života v místě. Jako klíčové se ukázalo 

propojení s okolní přírodou.  

Většina dalších pozitivních i negativních postřehů se týkala právě symbiózy 

přírody a zástavby v Hostavicích. Nápady v mnohém navazovaly na veřejná 

projednání a komunitní předjednání z posledních týdnů, kterých zde bylo 

uspořádáno díky dynamickému rozvoji čtvrti hned několik (park Pilská, komunitní 

kavárna, náměstí Zdeňky Braunerové atd.). Existence komunitní skupiny má 

budoucnost. Je ale třeba předpokládat jak vysoká očekávání občanů, kteří sami 

aktivně předkládají své pokročilé návrhy (např. smart cities solutions), tak jejich 

značnou aktivitu. 
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Setkání se setkalo s minimálním zájmem občanů všech částí tohoto městského 

mikroregionu. Záměrem pro pozvání do komunitní skupiny bylo získat angažované 

a aktivní obyvatele čtvrti. Tomu odpovídal i způsob oslovení. V praxi byli osloveni 

koordinátorovi známí aktéři a významní představitelé sdružení vlastníků bytových 

jednotek a institucí. Setkání dvou obyvatel Kyjí lze použít jako inspiraci k přemýšlení 

o budoucnosti Kyjí, spíše než jako zprávu o současnosti této čtvrti.  

 

Konec prázdnin a začátek podzimu znamenal pro oblast Jahodnice spoustu 

zajímavých novinek. Tou nejviditelnější na poli sousedských vztahů a volnočasových 

aktivit bylo zřízení Sousedského centra Jahodnice. Nezisková organizace Neposeda 

získala objekt bývalé restaurace ve výběrovém řízení a postupně ho přetvořila na 

prostor pro sousedské setkávání a relaxaci rodičů s dětmi. Je zde možné navštívit 

několik kurzů a kroužků. Centrum ale nabízí prostor také pro vlastní nápady. 

V rámci budoucí podoby centra proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli 

Jahodnice a Hostavic. Cílem bylo zjištění informací o poptávce stran programu 

centra. Závěry jsou shrnuty v samostatné analýze dostupné na webu UMČ Praha 14. 

Na konci roku je již centrum v plném provozu, podílí se především na kulturních 

akcích a hledá si nové pravidelné návštěvníky.  

Říjen byl ve znamení oficiálního otevření Sousedského centra, Neposedného 

pochodu, ale také intenzivních diskusí mezi rodiči MŠ Kostlivého a jejími 
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představiteli. Problematika požárního zabezpečení budovy školky vyhrotila vztahy 

mezi rodiči a vedením instituce. Situace se stabilizovala. Jistou dobu panovala obava 

ohledně investice do nové budovy školky, které by měla vyrůst poblíž 

protihlukového valu. Nakonec se ukázalo, že investici nic neohrožuje a vše může 

probíhat podle původního plánu, který byl představiteli města prezentován na 

veřejném projednání na jaře roku 2015.  

 

Co se týče komunitních aktivit, tak i v oblasti Jahodnice lze pozorovat zvýšenou 

nervozitu ve spojitosti s politickým vývojem, především pak řešení evropské 

migrační krize. Četné zastánce zde získalo hnutí Islám v České republice nechceme 

(IVČRN). Hovory na téma přítomnosti uprchlíků v Evropě se vedou asi v každé 

restauraci. V některých místních podnicích se stává diskuse velmi často 

vyhrocenou a není jednoduché se politickým disputacím vyhnout. Vyhrocené 

diskuse se nezřídka dotýkají i také nově vzniklého sousedského centra a jeho 

sociálního programu. Nutno říci, že nikdo z místních obyvatel netajících se svými 

radikálními názory sousedské centrum nenavštívil, tudíž jsou a informace těchto 

osob velmi kusé. Situaci je třeba i do budoucna sledovat a vyhodnocovat, zda místní 

aktivní protiislámská buňka není zdrojem ohrožení bezpečnosti v místě. O situaci 

místní obyvatelé dobře vědí, což prakticky 

znamená, že některým místním podnikům se 

vyměnila klientela. Někteří z nich si dávají tyto 

informace do souvislosti s podpálenými 

osobními auty na sídlišti Jahodnice. Tyto 

informace ale nejsou nijak potvrzeny. 

 

Na začátku listopadu inicioval komunitní koordinátor setkání vedoucích dvou 

hlavních volnočasových institucí TJ Sokol a Sousedského centra. Produktivní 

schůzka vedla k nabídce hlídání dětí návštěvníků sportovních akcí Sokola. Prostory 

místní tělocvičny neumožňují hlídání dětí, což limituje mnohé rodiče. Zástupci obou 
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organizací probrali své plány na následující sezónu a pokoušeli se přijít na cestu, jak 

navázat partnerství. Vzhledem k faktu, že cílové skupiny každé instituce nejsou zcela 

totožné a nekonkurují si v programu, ukázalo se hledání styčných bodů jako 

poměrně snadné.  

 

Naopak na konci listopadu 

proběhla akce Jahodnické 

Světlušky. Jedná se o již tradiční 

akci orientovanou na děti. Akce 

proběhla za hojné účasti cca 50 

návštěvníků. Byla jistou náhradou 

za mikulášskou besídku, která již nebyla v produkčních možnostech Sokola. Jistou 

výpomoc s organizací kulturních akcínabídlo blízké Sousedské centrum.  

Centrum Jahodnice v tomto smyslu 

připravilo „sousedskou večeři“ spojenou se 

slavnostním otevřením tohoto 

multifunkčního objektu. Zakládá tím tak 

tradici, která by měla být rozvíjena i 

v osvědčeném modelu společných snídaní pro 

zájemce z blízkého okolí.  

 

Kromě prvního setkání komunitní skupiny proběhlo i další veřejné projednání. 2. 

prosince připravila radnice Prahy 14 veřejnou diskusi o podobě výstavby nových 

sportovišť na Jahodnici. Akce se bohužel setkala s poměrným nezájmem místní 

komunity, diskutovat přišlo méně než deset jedinců. Zpětná vazba na tuto akci byla 

značně kritická především k organizaci a průběhu diskuse. Dlouhodobý nezájem o 

zapojování se do tvorby veřejného prostoru není neobvyklá věc. Je třeba postupovat 

systematiky a zahrnout do jednání především obyvatele nových bytových domů 

nastěhovaných v posledních letech. Právě jejich obyvatelé často nejsou v úzkém 
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kontaktu s místem. Dle vyjádření předsedů bytových 

jednotek je více jak 35% bytů buď v pronájmu, nebo 

neobsazeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kyjích tradičně moderuje komunitní život především římsko-katolická farnost, 

Kulturní dům Kyje, tělovýchovná jednota Kyje a několik sousedských kolektivů. Na 

podzim roku 2015 tomu nebylo jinak. Kromě tohoto faktu se ukazuje, že v oblasti 

starých Kyjí je poměrně silný sousedský kolektiv, s nímž by jistě stálo do budoucna 

navázat hlubší kontakt. Farní obec Kyje směřovala většinu svých aktivit k období 

adventu, tedy k vánocům. Kromě významných mší svatých spojených s celým 

obdobím adventu se udála například mikulášská besídka, či živý betlém na Černém 

Mostě.  

 

Kulturní dům Kyje nabízí širokou nabídku kulturních akcí. Kromě nich se značné 

oblibě těší také bazárky obnošeného šatstva a dalších drobných předmětů. 

V předvánočním čase zde uspořádala svou přehlídku ZŠ Šimanovská. 

Zaznamenáníhodná je také programová spolupráce s organizací Neposeda. Ta zde 

v uplynulém období uspořádala dvě konference a tematické kroužky. Mírný útlum 

zájmu zažívá zdejší herna a coworking centrum. Tato služba doplácí na lokaci KD 

Kyje, která je po její návštěvníky těžko dostupná. Jeho poloha je těžko dostupná 
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takřka odevšad. Kulturní centrum, stojící tímto způsobem mimo silněji obydlené 

části města, se bude trvale vyrovnávat se sníženým zájmem.  

 

Podzim tohoto roku byl velmi bohatý na komunitní zapojení do plánů rozvoje této 

části Prahy 14. Podařilo se najít shodu ohledně budoucí podoby náměstí Zdeňky 

Braunerové, což nastolilo nové otázky ohledně dopravního řešení několika ulic. 

Jednak se jedná o ulice, které přímo souvisí s bezpečným pohybem (především dětí) 

mezi bytovým areálem kolem náměstí Z. B. a parkem Pilská. Revitalizace a 

zabezpečení této trasy bylo jednou z kapitol řešenou společně o občany Hostavic ve 

spojitosti s revitalizací náměstí.  

Za druhé je to několik aktuálních otázek 

ohledně využití ulice Pilská (její ústí u 

Hummer Dakar baru, a prostor před 

vstupem do parku Pilská), a s tím 

související dlouhodobádebata o tranzitní 

dopravě skrze ulici Froncovu. Právě tato 

úzká residenční ulice ústící na silnici lemující suchý poldr je často využívána jako 

zkratka pro netrpělivé řidiče mířící na Černý Most. 

  

 

Veřejné projednání o budoucí podobě dnes nevyužitého náměstí Z. B. bylo 

předposledním krokem v dlouhodobém zapojení veřejnosti do návrhu přestavby. 

Uskutečnilo se přímo v prostoru náměstí a zaměstnanci UMČ Praha 14, pod vedením 

starosty Radka Vondy, prezentovali návrh vypracovaný pracovní skupinou 

složenou z jednotlivých zájmových uskupení v této části Hostavic. Občané pak 
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měli možnost nejen se doptat na jednotlivé 

technické detaily návrhu, ale především ho 

ještě doplnit o své nápady a kritické 

příspěvky. V rámci setkání zaznamenal 

komunitní koordinátor vše do mentální 

mapy a později zpracoval. Nutno ovšem říci, že návrh dojednaný pracovní skupinou 

měl širokou podporu zúčastněných obyvatel. Těch přišlo více jako 40. Brzy se 

ukázalo, že tuto část Hostavic trápí také další problémy, takže netrvalo dlouho a 

příspěvky k návrhu obnovy náměstí byly naplněny. 

 

Celý proces návrhu náměstí Z. B. je ukázkovým příkladem řešení nejen návrhu 

veřejného prostoru, ale především sousedského konfliktu. Tento konflikt měl 

hrozivý potenciál negativně ovlivnit soužití mnoha desítek rodin. Podařilo se ale celý 

problém vyřešit a najít velmi inteligentní řešení nejen návrhu přestavby, ale i 

budoucí komunitní údržby tohoto prostoru. Nemalou měrou k tomu přispěla dobrá 

znalost místního komunitního prostředí. Díky ní bylo možné prakticky okamžitě 

oslovit zástupce jednotlivých zájmových táborů, definovat hlavní body problému, 

a díky dlouhodobému monitoringu oblasti také některé ze zdrojů sporu o podobu 

náměstí. Výsledky se dostaví na jaře roku 2016, kdy by podle vedoucí odboru 

životního prostředí Markéty Adámkové, měla začít většina prací na náměstí. Rovina 

dopravních úprav je intenzivně řešena s radní Ilonou Pickovou. Především na 

sklonku roku vzrostla komunikace mezi místními občany a tímto odborem. Situaci je 

třeba do budoucna sledovat a udržet intenzivní komunikaci mezi všemi zájmovými 

skupinami. Právě formát pracovní skupiny, iniciovaný radnicí Prahy 14, se zdá velmi 

funkční formou pro řešení takovýchto typu neshod, aneb jak mnohokrát zopakoval 

starosta Prahy 14, „dobré sousedské vztahy jsou stejně důležité jako kvalitní 

přestavba náměstí“.  
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Bez nadsázky hlavní události podzimu bylo v Hostavicích otevření nově 

zrekonstruovaného parku Pilská. Ve velmi krátkém čase se podařilo získat nejen 

potřebnou dotaci, ale především realizovat samotnou revitalizaci. Park Pilská je 

rozsáhlým prostorem, tudížna dodavatele čekalo mnoho stavebních úprav. Od 

sportovního oploceného hřiště, přes fitness park až po dětské prolézačky. Ta 

nejdůležitější stavba ovšem ještě nevznikla. 

V severní části parku stojí připravena síť 

základových pilotů, na nichž v budoucnu může 

vyrůst kavárna. Zda se bude jednat o komunitní 

projekt spravovaný sousedskou samosprávou, 

nebo o komerční podnikatelský projekt, o tom se 

komunitní koordinátor bavil s návštěvníky při 

otevření parku. Zájem byl opravdu vysoký, počet 

návštěvníků se řádově blížil stovce.  

 

Při veřejné diskusi o podobě a náplni možné kavárny padlo mnoho srovnání 

především s podniky v Dolních Počernicích. Z celého průběhu existuje samostatná 

analýza dostupná na stránkách UMČ Praha 14 v sekci komunitní koordinace. 

Obecně se ale dá říci, že o nějakou formu restauračního provozu je v parku zájem. 

Většina přání se týkala propojení klidného posezení u kávy či půllitru piva 

s celoročním programem pro děti. Objevila se také poptávka po zapojení místních 

obyvatel do programu kavárny. Koordinátor na místě přebral několik kontaktů na 

aktivní obyvatele, kteří přislíbili přispět svou energií při tvorbě programové náplně 

kavárny.  

Není ale třeba předbíhat, kavárna ještě není vystavěna. Nejbližší možný termín 

kolaudace hovoří o podzimu roku 2016, realisticky ale spíše později. Dobrou 
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zprávou jest, že existuje stavební povolení na projekt malé kavárny. Původním 

záměrem radnice Prahy 14 bylo najít již v roce 2015 provozovatele kavárny, kterému 

by po postavení byla svěřena do pronájmu. A to buď za symbolickou cenu, pokud by 

správa kavárny vycházela z komunitního prostředí a také mu sloužila, či jinou cenu 

s jiným konceptem. Zájem projevily dva subjekty, s oběma se sešel zástupce radnice 

a prodiskutoval s nimi jejich představu. Kavárna by v každém případě neměla 

suplovat komunitní centrum, které je dle strategického plánu zamýšleno v každém 

mikroregionu Prahy 14. Může ho ale vhodně doplňovat. Hostavice mají jedinečnou 

devízu v podobě uzavřeného, historického parku, který je po rekonstrukci ve 

vynikající kondici, jako stvořený pro fantazii a nápady místních obyvatel. Kavárna 

by mohla s parkem vytvořit zajímavou symbiózu. Na konci roku 2015 vypadala, dle 

vyjádření radnice Prahy 14 situace tak, že nejpravděpodobnějším scénářem bude 

úvodní stavba objektu kavárny a až následné hledání pronájemce.  

 

 

 

Již delší dobu vedou aktivní obyvatelé Hostavic diskusi s radní pro dopravu Ilonou 

Pickovou o regulacích provozu zajišťující bezpečnější pohyb chodců. Dílčí návrhy 

byly daným odborem vesměs přijaty ke zpracování. Souběžně se ale rozvíjí i hlubší 

diskuse o budoucí podobě západní části Hostavic. Jak ukazuje komunitní diskuse, 

včetně rozpravy na první schůzce komunitní skupiny na začátku prosince 2015, 

pracuje s možností výrazného omezení dopravy v ulici Pilská, Froncova až do 

oblasti sousedící s tzv. „dolními Kyjemi“. Hlavní důvod je jednouchý. Oblast 

suchého poldru a přírodního parku Čihadla je viděna jako unikátní hodnota, která 

ale není v současné chvíli rozvíjena. Obyvatelé Hostavic mají jasno – propojení vsi 

s bezprostředním okolím Čihadel je zásadní pro dobrý pocit z místa a žití v něm. 

Zachování přírodního charakteru místa by bylo možné potvrdit uzavřením 

propojovací silnice mezi Hostavicemi a Kyjemi. Cílem diskuse o tomto možném 
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opatření je zdůraznění relaxačního a přírodního charakteru tohoto místa 

s významem přesahujícím Prahu 14.  

 

 

 

Diskusi o částečném či úplném uzavření západní části Hostavic pro tranzitní 

automobilovou dopravu je třeba rozvíjet. Hovoří se o výraznějším přístupu 

veřejnosti v rámci návštěvy parku, suchého poldru a Čihadel. A to jak pro pěší, tak 

pro cyklistickou dopravu. Je často zmiňováno, že kolem parku Pilská vede 

cyklistická stezka se značným potenciálem. Cyklistům, kteří jí využívají, ale 

nenabízí zajímavé služby, díky nimž by měli důvod se v Hostavicích zastavit. I na 

tento moment může navázat budoucí kavárna s přidruženým provozem.  

 

Další dopravní opatření, které komunitní prostředí poptává a vede o nich diskusi 

s místní samosprávou, se týkají:  

 

- regulace parkování u Hummer Dakar baru, řešení by mělo být komfortní 

jak pro zákazníky tohoto podniku, tak pro místní obyvatele, kteří touto oblastí 

prochází 

- regulace rychlosti v ulici Pilská v prostoru před vchodem do parku 
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- bezpečné přecházení ulice Vidlák z chodníku směrem do parku  

- Přechod pro chodce v ulici Pilská 

- vybudování zpevněného povrchu pro pohyb chodců spojující ulice Osetá a 

Vidlák 

 

Komunitní život v Hostavicích se rozvíjí, nicméně nelze hovořit o Hostavicích jako o 

jedné komunitě lidí, kteří by měli přehled o dění ve vesnici a vzájemně reagovali na 

jeho důležité momenty. Existují zde ale široké kolektivy obyvatel, kteří se znají a 

tráví spolu volný čas. Těchto kolektivů je několik a intenzivní komunikace mezi 

nimi, také díky vysokému pracovnímu nasazení, příliš neprobíhá. I proto bych 

doporučoval zhodnotit, zda by nebylo vhodné připravit na jaro roku 2016 širší 

sousedské setkání spojené například s rozhovorem o budoucím komunitním 

využití parku Pilská. Právě tento park se může stát, kvůli absenci centra čtvrti, 

středobodem veřejného života v tomto místě. Současné volnočasové a komunitní 

vyžití místních obyvatel zabezpečují organizace a služby mimo samotné Hostavice, 

což přispívá ke spokojenosti obyvatel. Největší měrou k tomu přispívá úzký kontakt 

s okolní přírodou, kterou mohou obyvatelé využít v rámci procházek a sportu.  

 

 

V rámci posledního čtvrtletí roku 2015 jsem z hlediska komunitní koordinace 

především zhodnotil dlouhodobé aktivity na poli přímého kontaktu s obyvateli 

Prahy 14. Ve všech čtvrtích jsou aktuálně vyřešeny naléhavé problémy týkající se 

soužití ve veřejném prostoru. Řešení problémů paradoxně umožnilo navázat nové 

kontakty a vzájemně se poznat. V běhu je mnoho procesů, které řeší komunitně 

poptávané projekty (dominantně dopravní regulace), zároveň ale obyvatelům 

umožňují zapojit se do jejich řešení. Neřešenou tématikou na komunitní úrovni je 

stále oblast Kyjského rybníka u Broumarské ulice. Dá se předpokládat, že od jara 
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2016 přiláká tato oblast podobný počet návštěvníků jako v předchozím roce. Kyjský 

rybník se stává stále oblíbenějším místem a je patrné, že vzbuzuje mnohá očekávání. 

Zapojení obyvatel do řešení úpravy jeho břehů by mohlo prospět vyššímu pocitu 

spokojenosti obyvatel z blízkých i vzdálených oblastí. Dá se konstatovat, že 

především Hostavice míří k vytvoření unikátního prostředí, které v budoucnu budou 

navštěvovat i další Pražané díky jeho nezaměnitelné atmosféře. Prospěla tomu nejen 

rekonstrukce parku, ale přispívá tomu i celkový zájem o veřejný prostor, který je 

dobře patrný. Nejen Hostavice by se mohly do budoucna stát zajímavým místem 

pro nové výzvy na poli participace obyvatel na rozvoji města.  

 


