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Druhé setkání komunitní skupiny pro oblast ulic Bryksova, Maňákova, Kučerova,
Bobkova a Mansfeldova na Černém Mostě se konalo ve středu 10. 2. 2016 od 18:00 v
kavárně Maňána. Po domluvě s místními obyvateli a se zástupci místní samosprávy
se neslo zejména v duchu řešení situace okolo dětského hřiště přiléhajícího ze
západní strany ke zdejší kavárně. Lokalita se dlouhodobě vyznačuje problémy s
rušením nočního klidu a s nevyhovujícím stavem veřejných prostranství, která jsou v
celé

oblasti

spravována

Technickou

správou

komunikací,

tedy

centrálně,

celopražsky.
Setkání se zúčastnilo devět místních obyvatel, radní pro kulturu Mgr. Irena
Kolmanová, vedoucí Odboru ochrany prostředí a dopravy Ing. Markéta Adámková
a Petr Zeman jako zástupce Odboru investic Prahy 14, provozovatelé kavárny.
Setkání se nicméně neomezilo pouze na toto téma, ale byly diskutovány i další
problémy, týkající se komunikací v lokalitě (zejména nepořádku a úklidu sněhu,
odvozu komunálního i tříděného odpadu a představení jarních akcí v rámci projektu
Vybíralka 25 který bude probíhat v blízkém sousedství).
Komunitní skupina na Černém Mostě s pracovním názvem III potvrdila zájem o
dění v lokalitě a zároveň projevila
ochotu

o

místní

situaci

vést

produktivní debatu a navrhnout možné
okruhy řešení místní situace. Většina
účastníků bydlí právě z okolí kavárny
Maňána. Je vidět, že oblast má dobře
fungující ohnisko sousedského života.
Tento sousedský život se projevuje
mimo častých návštěv přímo v kavárně také různými spoluprácemi, například při
úklidu v okolí kavárny. Velmi si ceníme přítomnosti zástupců místní samosprávy,
neboť ti vnesli do diskuse odborné poznatky k jednotlivým podnětům. Diskusi i přes
to, že se nedostavil vysoký počet obyvatel, považuji za velmi přínosnou. Zdá se, že se
podařilo zhodnotit problematiku z mnoha různých pohledů a skupinově definovat
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konsenzuální řešení. Během předchozí sondáže mezi obyvateli v celé oblasti jsem
nicméně nezjistil zásadní nespokojenost obyvatel s provozem vnitrobloků ve vztahu
k rušení pořádku a nočního klidu.
Diskuse o hřišti a místních partách mládeže


Komunitní skupina se po zvážení různých možností shodla na tom, že
místní hřiště by bylo podle jejího názoru odstranit. Tento postup je
první fázi proměny prostoru. Vedoucí odboru ochrany prostředí a
dopravy, tento požadavek vzala na vědomí. O dalším vývoji
problému budeme informovat.



Jako ideální návazné řešení se komunitní skupině jeví připojení
prostoru k provozu místní kavárny. Kavárna Maňána projevila
zájem o svěření prostoru do pronájmu, s tím, že by zde chtěli do
budoucna

zřídit

venkovní

zahrádku

(žádost

v

současnosti

opakovaně posuzuje místní samospráva). Obyvatelům se jeví jako
produktivní vytvořit si z místa vlastní prostředí, osvojit si ho a tak dát
najevo, že se nejedná o místo na demolování. Zástupci místní
samosprávy deklarovali podporu tomuto budoucímu řešení.


Během diskuse padlo mnoho příkladů problémů s provozem
veřejného prostranství. Podle místních se situace s rušením pořádku
mírně zhoršuje. Bavili jsme se o tom, jestli některé z osob, které dělají
ve vnitrobloku nepořádek, znají. Party jsou zde velmi nestálé a
pohyblivé. Přístup mládeže k pokárání je v tomto ohledu různý podle
toho, jestli k mládeži přistupuje muž nebo žena. Na ženu si mládež
zpravidla daleko víc dovolí. Okřikování z oken, byť ani v umírněné ani
razantní formě nikam nevede, což dokreslují slova jedné z účastnic
skupiny: "já už nad tím lámu hůl." Dostáváme se tak k jednomu z
nejpalčivějších problémů sídliště s vysokým procentem dospívajících
obyvatel. V takovýchto sousedstvích se vyskytuje konfliktní
prostředí, často vlastně otevřený boj o veřejný prostor mezi staršími
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obyvateli a mládeží, který nemá jednoduché řešení. Ano, mládež se
často chová hlučně a v mnoha ohledech nepatřičně, nicméně dle
našeho názoru má na svoje místo ve veřejném prostoru také nárok.
Řešení toho, jak s tímto problémem naložit zůstává i do budoucna,
neboť je jedním z bodů Strategického plánu pro kulturu, sport a
volný čas Prahy 14 ve formě budování tzv. Zevling zón.


Občané se shodnou na tom, že je třeba vymyslet kultivované řešení
změny prostoru, tak aby se partička přesunula. Na tento argument je
nutno podotknout, že party jsou velice dynamické a často mění svoje
místa setkávání, tudíž je pravděpodobné, že se mládež přesune jinam.
Velmi mne mrzí, že se na setkání nemohl dostavit Martin Pazlar,
vedoucí terénního programu Jahody, o.p.s., který je s místní mládeží v
dlouhodobém kontaktu a byl by schopen lépe přetlumočit postoje
právě mladých uživatelů veřejných prostranství.



Spolupráce s Jahodou i městskou policií z hlediska určení mnoho
nevyřeší, neboť sociální pracovníci ani policisté tu jsou pouze
namátkově nebo v určité dny a hodiny.



Oplocení vnitrobloků nevidí někteří obyvatelé jako neproduktivní, i
když z předloňských veřejných projednání vyšlo jako jedno z
hlavních řešení právě uzavření vnitrobloků.



Zřízení oplocené zahrádky se záhonky bylo hodnoceno jako nepříliš
šťastné, neboť v dolní části není dostatek slunečního světla



Prostor je členěn do dvou částí, vrchní prostranství vnitrobloku,
podle místních tolik hlučného provozu neprodukuje. Naopak dolní
část je slovy obyvatel "ideální k zapadnutí". Dětské hřiště v tomto
místě díky převládajícím uživatelům prostoru z řad dospívajících
stejně ztratilo svoji funkci.



Občané se shodnou na tom, že je třeba vymyslet kultivované řešení
změny prostoru, tak aby se partička přesunula. Na tento argument je
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nutno podotknout, že party jsou velice dynamické a často mění svoje
místa setkávání, tudíž je pravděpodobné, že se mládež přesune jinam.
Další témata


Přechod

na rohu Bobkovy a Bryksovy

ulice. Jedná se

o

frekventovaný přechod, kudy děti chodí ráno do školy do oblasti
Vybíralovy ulice. Děti zde vycházejí zpoza aut, jsou tedy vidět až na
poslední chvíli. Podle zkušenosti místních obyvatel je zde navíc
značný výskyt neukázněných řidičů. Nebezpečné místo přecházení
definovalo i nedávné mapování bariér, které dostal k dispozici
pracovník radnice pan Morávek.



Nerovnost komunikací pro pěší - po intervenci byla opravena horní
část Maňákovy ulice pracovníky TSK, nicméně spodní část zůstala
neupravená se značným množstvím vystouplých kanálových a
kolektorových vpustí, jež ztěžují provoz zejména lidem s hendikepem,
starším lidem a rodičům s kočárky. Problémy jsou způsobeny
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propadáním navážky, na které byl během stavby sídliště chodník
založen.


Odpadkové koše a obecně dovoz odpadu, občané žehrají zejména na
odvoz tříděného odpadu, tento problém byl předán Odboru ochrany
prostředí a dopravy, k řešení, s tím že tento odbor obyvatele odkázal
přímo na provozovatele svozu odpadu firmu AVE.

Závěr
Komunitní skupina scházející se po dobu našeho projektu v Maňáně je další
zajímavou součástí komunitního života na sídlišti Černý Most. Zde se sousedská
pospolitost organizuje kolem místních neziskových organizací a lokálních
obyvatel, kteří služby těchto organizací vyhledávají. Není také divu, že se zde již v
září loňského roku konala jedna z akcí v rámci projektu Zažít město jinak. V poměrně
nepřívětivém prostoru Černého Mostu u stanice metra je toto ohnisko pevným
základem dalšího rozvoje komunitního života v lokalitě. I přes omezené možnosti
úprav veřejných prostranství se ukazuje, že obyvatelé mají proč se sdružovat, a že to
- jako v mnohých případech odjinud - jsou v první řadě snahy proti něčemu
protestovat, nebo vyjádřit nespokojenost s nějakým jevem. Jak v případě
nevyhovujícího charakteru veřejného prostoru, tak pokud jde o rušení pořádku ve
vnitrobloku u kavárny Maňána je společným jmenovatelem zájem obyvatel o
jejich životní prostředí, což je pro další rozvoj sousedství nezbytné. Zároveň je
však třeba mít na paměti, že právo na veřejný prostor mají i místní skupinky
mládeže, a to i přesto, že se bohužel občas projevují hlučně a "nestandardně".
V otázce řešení vnitrobloku se přítomní členové skupiny shodli na podle jejich
názoru neideálnějším řešení, které znamená v první řadě odstranění laviček a
dětského hřiště v dolní části vnitrobloku. Jako náhradní řešení za hřišť by místní
uvítali, aby prostor byl svěřen do opatrování místní kavárně, která projevila zájem
zde zřídit venkovní zahrádku. Zástupci místní samosprávy jsou s tímto návrhem
srozuměni a deklarovali, že tento návrh dále podpoří. Jak se situace vyvine, ukážou
následující měsíce.
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Setkání skupiny zde proběhly v rámci projektu "Poznáme se? Participativní komunitní
rozvoj" naposledy. O udržitelnosti setkání místních obyvatel budeme v následujících
týdnech vyjednávat přímo se členy komunitní skupiny.

