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19. listopadu 2015
Sousedské centrum Jahodnice, Baštýřská ulice.

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.
Na prvním setkání komunitně aktivních obyvatel oblasti Jahodnice se sešlo šest
účastníků. Většinou se jednalo o opakovaně angažované členy místní společnosti,
kteří pravidelně organizují kulturní, sportovní a společenské akce v této oblasti.
Nižší počet účastníků ovšem neznamená slabší zprávu o místních problémech.
Většina z přítomných se angažuje dlouhodobě a mají proto dobrou představu o
místních problémech a výzvách.
Jedním z hlavních předpokladů setkání lokální komunitní skupiny je její nepolitický
a neproblematický ráz. Zúčastnění se tak podílí především na plánování projektů,
k nimž mohou sami přispět svou dobrovolnickou či jinou prací. Městská část Praha
14 se přihlásila k politice tzv. good governance, což se volně překládá jako společné
spravování. Je to princip, který umožňuje podíl aktivních občanů na správě věcí
veřejných. Jedná se o partnerství volených politiků a občanské společnosti. Tyto dvě
části místního společenství se doplňují a vzájemně si pomáhají na projektech, které
obě strany považují za smysluplné a udržitelné. Důležitým předpokladem pro to,
aby se tak stalo je společné plánování budoucnosti městské části. Existuje mnoho
technik umožňující občanům definovat si vizi budoucího rozvoje, která dále
politickým zastupitelům napoví, jaké jsou kýžené směry rozvoje, a co je naopak
společně vnímáno jako jeho slepá ulička. Pravidelné plánovací setkání s obyvateli je
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jednou z těchto technik. Ze setkání jsme připravili krátkou veřejnou zprávu, jejíž
výsledky Vám zde nabízíme.

Silné stránky
Obecně se dá konstatovat, že v Jahodnici jsou tradiční kulturní a sportovní instituce,
které nabízejí program po celý rok. Jako nejvýznamnější je v tomto směru vnímána
místní pobočka Sokola. Jádrem činnosti této instituce je poskytování sportovních
kurzů a prostoru pro jejich realizaci. Na dobrovolnické bázi jsou zde vedle
sportovních akcí pořádány i mnohé akce kulturní. Jedná se o nejnavštěvovanější
akce.
Dále je jako pozitivní bod v oblasti viděno i nově zřízené Sousedské centrum
Jahodnice. V rovině příležitostí je viděno jako možný silný partner pro aktivity
místního Sokola. Je zde možnost doplňovat jeho služby především v kulturní rovině,
případně spolupracovat na zajištění servisu pro návštěvníky sportovních kurzů
Sokola. Centrum má ale i svou vlastní, samostatnou a rozsáhlou nabídku služeb.
Vysoce pozitivně je vnímán spolkový život v místní zahrádkářské kolonii. Tam po
několik let probíhá velká část života ve veřejném prostoru, který ovšem veřejným de
facto není. Každopádně zde ale kooperují místní obyvatelé a oblast má tendence se
rozvíjet.
Jako další klady oblasti byly viděny tyto jevy:
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-

dětské hřiště u Skanska těsně přiléhající k vrchu Kyklop (ohraničené
sportoviště pro mnoho různých her, kvalitně zpracované, otevřené, dostatečně
daleko od zástavby, v klidné oblasti)

-

právě dostavovaný meandr potoka na východní straně Jahodnice

-

val u ulice Českobrodská (odhlučnění, zajímavý prvek v prostoru) – toto místo
bylo současně ale viděno jako problematické (viz. následující text)

-

oblast je plná chráněných druhů ptactva a dalších menších zvířat

-

park Československých legionářů je hodnotou sám o sobě i přes méně šťastný
režim užívání

-

snížila se kriminalita především v počtu odcizených osobních vozů

-

veřejný prostor je vnímán jako bezpečný

-

jsou dostupné základní služby (potraviny, MHD), za ostatními službami se ale
musí jezdit mimo čtvrť

Slabé stránky oblasti
Sousedské centrum v Baštýřské ulici zatím příliš nežije, chybí program a jeho
dostatečná propagace mezi místními obyvateli. Park Československých legionářů je
prakticky jedinou vnitřní zelení ve čtvrti. Okolní zelené plochy jsou buď silně
zanedbané a neprostupné (prozatím se jedná o oblast kolem meandru počernického
potoka), nebo se vyskytují na okraji čtvrti.
Hrubým nedostatkem oblasti je úklid veřejného prostoru. Ten byl viděn jako krizový
především v okolí supermarketu Albert. Místní obyvatelé sice pořádají osvětové akce
k úklidu okolí situaci, to ale situaci dlouhodobě neřeší. K celkovému pocitu
znečištění je ještě nutné připočítat neohleduplné chovatele psů.
Jako

bezpečnostní

rizika

jsou

vnímány

především

přechody

přes

ulici

Českobrodskou. Dále obecně zanedbaný stav silnice na této ulici, ale také non-stop
bar Orfeus. Zde dochází opakovaně k rušení nočního klidu. Lidé cítí nervozitu
z tohoto místa, která se přenáší i do oblasti podchodu u lanového dětského hřiště u
zastávky MHD Sídliště Jahodnice.
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Park Československých legionářů byl viděn jako místo s nevyužitým potenciálem.
V současnosti je obklopen dvěma institucemi, které s parčíkem mají prostorově jen
minimální kontakt. Parčík byl viděn jako neestetický, neupravený. Na jedné straně se
objevil požadavek na užší propojení parku s areálem Sokola, na druhé straně byl
tento požadavek viděn jako zbytečný, jelikož zahrádka Sokola poskytuje bezpečný,
ohraničený prostor.
K dalším momentům diskuse o slabých stránkách Jahodnice také patřilo:
-

nedostatečná údržba ulice Českobrodská správcem TSK (Technická správa
komunikací)

-

neosvětlený přechod ulice Českobrodská u zastávky MHD Sídliště Jahodnice
na směr autobusu do centra

-

dopravní napojení nové výstavy na jihu Jahodnice na okolní komunikace
(plánovaná obslužnost z ulice U Hostavického potoka?)

-

mezi okolními čtvrtěmi není přirozená síť cest a cestiček pro pěší a cyklistické
spojení

-

hluk od Jižní spojky – hlukový val nenabízí dostatečné ochranu před rušivými
zvukovými vlivy

-

malá frekvence autobusů MHD (linka 109) mimo dopravní špičku

-

v Jahodnici chybí infrastruktura běžných denních služeb, především pekárna,
lékárna, ordinace praktického lékaře, kavárna, cukrárna + prodej domácího
zboží

Příležitost ke společnému rozvoji
Komunitní setkání ovšem nemá pouze definovat kladné a záporné stránky života
v této čtvrti. V místních obyvatelích se skrývá potenciál, který může městské
samosprávě pomoci vybudovat kvalitnější podmínky pro život ve městě. Se
stávajícím rozpočtem městské části je nevýhodné ignorovat možnosti spolupráce
s místními obyvateli nejčastěji na projektech, o něž mají samotní obyvatelé zájem.
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Logicky se tak dostáváme do roviny zapojení obyvatel do řešení prekérních
momentů společného soužití a dalšího rozvoje.
Jako hlavní příležitost pro další spolkový život byl viděn rychlý a efektivní rozvoj
sousedského centra Jahodnice, tak aby nabídlo to, co si místní lidé žádají. Bylo
konstatováno, že začátek provozu je sympatický, je třeba ale ještě podpořit
propagaci.
Kultivace valu u Českobrodské ulice. Především prosekání, zpřehlednění cesty pro
pěší. Návaznost na cestu do parčíku Československých legionářů. Samotný park byl
vnímán značně rozporuplně. Nikdo z přítomných ho nevyužívá ani ho nepovažuje
za nějak významný, konkrétní návrhy na změnu si ale nikdo představit nedokázal.
Další definované příležitosti:
-

instalace tzv. tichého asfaltu na Českobrodskou ulici v rámci plánované
opravy

-

chodecká propojka do Štěrbohol

-

dostavění valu na jihu Jahodnice tak, aby hluk nerušil ani ze západní strany
oblasti

-

oblast od viaduktu k tenisovým kurtům – možná stavba BMX dráhy,
cyklopark

-

využití zahrady sousedského centra Baštýřská pro sezonní otevřený provoz

Z věci, které lze pouze těžko ovlivnit z občanské roviny byla dlouho diskutována
možnost výstavby sdruženého centra služeb (a obecně využití) místa mezi
viaduktem a Českobrodskou ulicí. Toto místo je určeno pro budoucí výstavbu a je
tam možné o něm uvažovat při budoucím rozvoji.

Závěrem
Jahodnice je dynamicky se rozvíjející oblastí. V blízké budoucnosti se dá očekávat, že
se na jih čtvrti nastěhuje několik stovek dalších obyvatel. Rozvoj v podobě občanské
vybavenosti je částečně naplánován - již v roce 2016 by měla začít výstavba nové
mateřské školy. Orientace z hlediska nabídky služeb je ale v pozitivním i negativním
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smyslu napřena do oblasti Štěrbohol. Nutně tak do budoucna existuje nebezpečí, že
se z oblasti stane pouze „noclehárna“. Odhadovaný počet bytů, které jsou ve Skanska
resortu v ulici u Hostavického potoka dále pronajímány, je dle místních předsedů
SVJ až 30%. Rozvoj komunitního života je proto nezbytným předpokladem pro
budoucí spokojenost s žitím v této oblasti. Právě subjektivně vnímaná spokojenost je
jedním z nejčastěji uváděných ukazatelů při hodnocení bydliště. Vzájemnému
pochopení a znalosti mezi místními obyvateli je třeba aktivně pomáhat, například ze
strany úřadu městské části. Cestou je právě například podpora kulturních a
folklórních akcí. Ty mají nyní na Jahodnici silný komunitní základ. Jedná se
prakticky o několik jednotlivců, kteří ve svém osobním čase věnují podstatnou
energii na obveselení a poučení mnoha sousedů, s nimž se ani osobně neznají. Únava
je těmito aktivními občany často zmiňována. Bylo by proto žádoucí najít způsoby, jak
pomoci místní rozvíjející komunitě k udržitelné nabídce kulturních aktivit
podporující komunikaci mezi místními obyvateli.

