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Iniciační setkání pro obyvatele části severozápadních mikrolokalit Prahy 14: 

Hloubětína a Aloisova, se konalo 9. 11. 2015 od 17 hodin v pobočce Městské 

knihovny, v Poděbradské ulici 4/489. 

Toto setkání bylo zorganizováno komunitní koordinátorkou Barborou Bírovou, 

v rámci projektu „(Po)známe se? Participativní komunitní rozvoj“ realizovaného 

organizací Zahrada, o.p.s., jehož cílem je vytvářet společně s obyvateli, radnicí, 

organizacemi, institucemi a dalšími subjekty důkladnou znalost o komunitním 

prostředí. 

Vytvoření Komunitních skupin v každé ze čtvrtí Prahy 14 cílí na pravidelné 

setkávání obyvatel z příslušné oblasti, aby pomocí komunitního koordinátora, který 

moderuje diskuzi, byla definována pozitiva, problémy a příležitosti dané lokality, 

Tato setkání tak přináší možnost spolupodílet se na rozvoji a vytváření aktivit v 

místě. Důležitá je také udržitelnost setkávání, i proto není nejpodstatnějším kriteriem 

sdružování co možná nejvyšší počet obyvatel za příslušnou lokalitu, ale sdružování 

těch obyvatel, kteří mají dlouhodobý zájem o dění v lokalitě, sledují její rozvoj a taky 

mají chuť se na rozvoji spolupodílet. 

Na iniciačním setkání Komunitní skupiny probíhala moderovaná diskuze, na které 

se podíleli obyvatelé jak z řad občanského sdružení Starý Hloubětín, tak z řad 

obyvatel sídlištní části Hloubětína. Celkem se zúčastnilo osm lidí. Podněty v diskusi 

se týkaly i části Aloisov. Přítomny byly i zástupkyně radnice, radní Irena 

Kolmanová, která má v gesci kulturu a místostarostka Ilona Picková, která má na 

starosti dopravu a životní prostředí. 

Hlavní témata diskuze se vztahovala k veřejnému prostoru, dopravní situaci, 

občanské vybavenosti a životnímu prostředí. Zastoupena byla i další témata. 

Podrobnosti vyplývající z analýzy diskuze ze setkání, uvádím podle kategorií 

níže. 
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Vnímaná pozitiva oblasti 

 

+ Dostupnost přírody, kvalita životního prostředí, zeleň na sídlišti 

Jako místa, kde je příroda dostupná pěšky byly zmíněny lesík mezi Hloubětínem a 

Aloisovem, Bažantnice na severní straně Hloubětína a okolí Kyjského rybníka.  

 

+ Vesnický charakter rodinné zástavby Hloubětína a Aloisova vnímají místní 

obyvatelé jako pozitivum, a to zejména kvůli vzájemnému poznání se, 

sousedským vztahům a také klidu. 

 

+ Cyklostezka v návaznosti na centrum Prahy 

 

+ Dostupnost obchodního domu, dobrá dostupnost městskou hromadní dopravou 

- metro, tramvaj, autobusy; dostupnost základních a mateřských škol 

Dostupnost obchodního domu znamená dostupnost občanské vybavenosti z hlediska 

zboží a služeb. Účastníci konkrétně zmínili Penny Market, banky, bankomaty, poštu, 

obchody. 

Dobrá dopravní dostupnost do jiných lokalit Prahy a návaznost na další možné 

přesuny integrovanou dopravou. Dostupnost městské dopravy obecně je vnímána 

jako pozitivum lokality. 
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+ Dětské hřiště v Klánovické ulici a „Bramborák“ (hříště v blízkosti ulice V 

Humenci) 

 

+ Seniorpark; fitness pro každého, bez věkového omezení 

 

+ Dostupnost farnosti - kostel sv. Jiří 

 

+ Plavecký bazén a sportovní areál 

Místní obyvatelé tato zařízení využívají pravidelně kvůli blízkosti i vyhovujícím 

otevíracím hodinám (často do 22hod). Vnímaným pozitivem je také to, že dva kryté 

bazény jsou napuštěny slanou vodou a jsou v provozu celoročně. 

 

 

Vnímaná negativa oblasti 

 

- Neupravený veřejný prostor a jeho úpadek 

Mezi zmiňovaná konkrétní místa patří zejména chodníky, taky plocha severní i jižní 

části náměstí. 

 

- Chybí bezbariérovost veřejného prostoru 

Zejména v přístupu na náměstí i do obchodního domu a taky do prvních podlaží, 

například do knihovny. 

 

- V okolí košů na náměstí se hromadí odpad 

Je potřeba častěji je vynášet, což bude diskutováno s ÚMČ Prahy 14, která má tyto 

prostory ve správě. 
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- Chybí lavičky v okolí Kyjského rybníka 

Sezení se nachází na jednom místě, což není postačující zejména pro starší obyvatele, 

kteří by si rádi během procházek kolem rybníka odpočinuli. 

 

- Veřejné osvětlení v sídlištní části Hloubětína je zastřeno stromy 

 

- Dopravní situace z hlediska automobilové dopravy 

Jako vnímaná negativa byla opakovaně diskutována dopravní dostupnost 

automobilovou dopravou, taky plány města s křižovatkami ulic Průmyslová a 

Poděbradská a Kbelská s Kolbenovou. Neméně rezonoval výjezd z Hloubětínské 

ulice a problém s parkováním v celé lokalitě. 

 

- Problém s přemísťováním aut Městskou policií 

Zmíněná byla taky opakovaná zkušenost s přemístěním automobilu MP v sídlištní 

části Hloubětína, což v tomto případě souviselo s problematickým parkováním 

v ulici Mochovská a stíženým průjezdem ulicí. 

 

- Stadion v Hloubětínské ulici a jeho aktuální stav 

I v minulosti často diskutované téma využívání stadionu v Hloubětínské ulici bylo 

zmíněno s tím, že se kvůli majetkovým poměrům nedá očekávat, že by v řešení 

využívání místa nastala nějaká změna. 

 

- Praha 14 je periférii 

Pocit odtrženosti od Prahy. 
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- Pocit nebezpečí na místech, kde se vyskytují lidi bez domova a drogově závislí 

  

- Rozvoj výstavby (Park Hloubětín) 

 

- Střet zájmů mezi rodiči s dětmi a pejskaři 

 

- Osvětlení v okolí bazénu svítí do přilehlých bytů 

 

- Venkovní bazén je většinu roku zavřený a prostor kolem není využíván 

 

- Chybí kavárna; nekuřácký prostor, kde by se rádi potkávali jak mladé rodiny 

s dětmi, tak senioři i lidé ve střední generaci. Tuto potřebu by mohlo naplnit 

připravované komunitní centrum H55, jehož výstavba je plánovaná 

v Hloubětínské ulici.  

 

- Chybí kontejnery na biologický odpad 

 

Možnosti rozvoje a zapojení místních obyvatel 

 

 Jedním z podnětů bylo rozšíření psího hřiště v ulici V Chaloupkách, jelikož 

místním pejskařům nevyhovuje hřiště svou současnou kapacitou a rádi by 

s příslušným Odporem životního prostředí diskutovali o možném rozšíření. 

 V diskusi o komunitním centru H55 se obyvatelé zajímali o využívaní centra 

po jeho výstavbě a rádi by se spolupodíleli na programovém schématu centra. 
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 Další z podnětů se týká možnosti péče o zeleň v blízkosti panelového domu 

v sídlištní části Hloubětína, přičemž aktivita ze strany obyvatel přetrvává již 

více let, jakákoli podporu ze strany  Úřadu městské části by byla vítána.  

 V návaznosti na tento podnět se opakoval dotaz na možnost zřízení 

kompostéru. Přítomní by chtěli společně kompostovat nejenom odpad z péče 

o zeleň.  

 

Shrnutí 

 

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 bariér 

ilustruje zejména bezejmenné, v minulosti Vetiškovo náměstí v Hloubětíně. To se 

ukazovalo i během velice přínosné diskuse, se zaměřením na konkrétní místa a 

s nimi spojené vztahy. V diskusi jsme naráželi na majetkové poměry, například 

v případě zmiňovaného stadionu v Hloubětínské ulici. Podobně je to 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 hlavního města Prahy.  

V případě Aloisova byla diskutována pozitiva spojená s Kyjským rybníkem a lesem, 

který propojuje oblast Starý Hloubětín a Aloisov, tedy 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. To vytváří příležitosti k dalšímu rozvoji. Jako komunitní koordinátorka 

budu do budoucna usilovat o podporu místních obyvatel v jejich zájmech.  


