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26. listopadu 2015 

Kulturní dům Kyje, Šimanovská 47, Praha 9 

 

Shrnutí 

Komunitní skupina je pravidelným setkáním sousedů a aktivních obyvatel v každé 

z devíti různých částí Prahy 14. Projekt je společným dílem místních obyvatel, 

organizací Anthropictures z.s. a Praha 14 kulturní p. o. Cílem je pravidelně se 

vzájemně informovat o občanských a komunitních aktivitách, navazovat partnerství, 

vzájemně se seznámit a případně společně pružně reagovat na výzvy místního 

rozvoje. Silná komunita místních obyvatel má lepší schopnost vyrovnat se s 

nepříjemnými vnějšími vlivy, a zároveň zvýšit kvalitu života v místě bydliště.  

První setkání komunitní skupiny pražské čtvrti Kyje se setkalo s nezájmem místních 

obyvatel. Propagace této akce byla zajištěna pouze informováním klíčových 

komunitních aktérů, s nimiž se osobně znají komunitní koordinátoři. Zvolili jsme 

tuto cestu záměrně, do budoucna ovšem zvážíme širší propagaci akce. Výsledek 

diskuse dvou místních obyvatel tak lze vnímat především jako inspiraci pro další 

diskusi o rozvoji této části Prahy 14, nikoliv jako reprezentativní vzorek obyvatel této 

oblasti. Stejně jako další výsledky komunitních setkání má sloužit pro tvorbu nových 

nápadů a rozvoj diskuse o budoucnosti Prahy 14. 

Mimo jiné diskuse ukázala, že ve vnímání obyvatel „starých Kyjí“ může existovat 

ostrá hranice mezi žitým světem kolem jižní části Kyjského rybníka, Aloisovem, 

dolní části Kyjí kolem říčky Rokytky a celým komplexem tzv. horních Kyjí (tj. 

panelových domů a další vilové zástavby na kopečku). K vytváření hranic přispívají 

především prostorové bariéry. Ty nejsou nepřekonatelné, přece ale hrají zásadní roli.  

 

Silné stránky oblasti 

Za hlavní silnou stránku oblasti tzv. „starých Kyjí“ a Aloisova byl shodně viděn klid 

v obou čtvrtích. Život obyvatel zde není rušen ani dopravou, ani dalšími externími 

vlivy. Kladně je vnímána i přítomnost blízkého lesa, jež je významným přírodním 
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prvkem v městské krajině. Les je ale na druhou stranu viděn jako místo, kde by 

mohlo dojít k ohrožení osobní bezpečnosti chodců. Spíše než reálná kriminalita 

snižuje pocit bezpečnosti zanedbanost území.  

Zdá se, že generačně spřízněná část obyvatel starých Kyjí vytváří intenzivně 

komunikující a spolupracující kolektiv. Desítka rodin se pravidelně potkává a řeší 

především volnočasové aktivity pro všechny členy rodiny. 

 

Slabé stránky oblasti 

Z hlediska slabých stránek oblasti byly zdůrazněny například tyto momenty: 

- Kulturní dům Kyje je svou nabídkou orientován na nárazové akce, případně 

na kurzy. Mohl by nabídnout prostor a důvod pro sousedské setkávání 

například na bázi setkávání rodičů s dětmi (společné snídaně atd.).  

- Kyjím obecně chybí centrum čtvrti. Není zde přirozené místo pro setkávání ve 

veřejném prostoru s potencí nabídnout lidem prostor pro akce. Výjimkou je 

pravidelný Kyjský jarmark. Problém je spíše neřešitelný, pokud nedojde 

k promyšlené rekultivaci břehů Kyjského rybníka. Právě k tomuto místu se 

vztahuje větší část očekávání místních obyvatel, s nimiž jsem prováděl 

rozhovory v rámci dlouhodobého výzkumu na toto téma.  

- Především v Aloisově potom chybí tradice veřejných kulturních a výročních 

akcí spojených s životem místní komunity. Pokud tu je nějaké komunitní 

pojivo mezi obyvateli, pak se demonstruje minimálně pomocí veřejných akcí.  

- Kyje a okolní čtvrti jsou obecně plné zeleně, která je jistou „městskou 

džunglí“.  Ať už se jedná o oblast hloubětínského lesíka, nebo ústi Čihadel 

v kyjské části, obě jsou spíše neprostupnou, neudržovanou zelení. Pohyb 

návštěvníků probíhá především po osách okolních upravených cest.  

- S momentem neudržované zeleně se pojí i připomínky k prostupnosti městské 

krajiny. Pěší propojení mezi Hloubětínem, Aloisovem a Kyjemi není ideální. 

V prostoru jsou jak bariéry, které nelze upravit (Kyjský rybník), tak lokality 

kudy nyní nevede žádná síť cest, i když by zde nesporně být mohla. Mezi 
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Hloubětínem a Aloisovem je pěší spojení nejčastěji využíváno po 

nezpevněných lesních cestách, případně po poměrně nebezpečné silnici 

(Oborská), která není upravena pro potřeby chodců.  

- Nejvýznamnější institucí ve starých Kyjích je jediná základní škola 

v Šimanovské ulici. Stálo by za zhodnocení, zda nestimulovat zvýšení 

potenciálu rozvíjení komunitního života skrze tuto instituci. 

  

Další inspirativní momenty diskuse:  

- Chybí oplocené dětské hřiště (případně sportoviště) v oblasti Aloisova, kde by 

mohly děti hrát svoje oblíbené sportovní hry, aniž by jim míč padal do 

rybníka nebo do silnice. 

- Chodník Oborská mezi Aloisovem a Hloubětínem – situace by si zasloužila 

zhodnocení vývoje. 

- Využití břehů Kyjského rybníka pro rekreační a volnočasovou aktivitu 

obyvatel Prahy 14. 

- Úprava pěších cestiček skrze lesík směrem z Aloisova do Hloubětína. 

- Nový impuls pro KD Kyje stran využití rodinami s dětmi? Současný stav sice 

nabízí program, po němž byla na skupině poptávka, příliš lidí ho ale 

nevyužívá – místo v tomto směru komunitně nežije. 

- Jedna ze sousedských slavnosti typu Zažít město jinak by se do budoucna 

mohla dít v ulici Tálinská v Aloisově.  

 

Závěr 

Budoucnost ukáže, zda bude po společném sousedském setkávání poptávka. Kyje 

jsou poměrně členitá čtvrť. Dominantně je využívána pro klidné bydlení. Kulturní a 

veřejnoprostorové aktivity zde nemají příliš tradici a je otázkou, zda by o ně byl 

z hlediska místních obyvatel zájem. Jedná se však o velmi specifickou čtvrť v těsném 

kontaktu s přírodou, jíž vévodí Kyjský rybník. Právě jeho okolí je již v současné době 

stále častěji vyhledávaným místem pro odpočinek a společné setkávání.  


