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Úvod 
 
 
 

Člověk si obvykle hledá místo k bydlení, kde bude šťastný. Každý máme svou vlastní 
představu ideálního domova, zajímavé je, že se nám často líbí právě tam, kde sami bydlíme. 
Je tomu tak právě proto, že okolí svého domova rozumíme více než místům, na která 
přicházíme poprvé v životě. Jsou ale i jiná kritéria, která při určování příjemného místa 
budeme uplatňovat. V této spojitosti je čím dál více zmiňován ideál bydlení v zeleni, snad 
také proto, že slovo zeleň je evokuje mnoho kladně zabarvených představ. Ovšem Definovat 
zeleň je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Každý z nás má určitou představu o 
významu slova zeleň, s tímto slovem se setkáváme dennodenně, co všechno se však za jeho 
užíváním skrývá, o tom už každý den nepřemýšlíme. Jaký význam má zeleň ve vztahu 
člověka a prostředí? Jakým způsobem vystupuje zeleň v souvislosti s obýváním prostoru? Na 
tyto otázky se pokusím najít odpověď skrze podrobnou studii role zeleně na Hanspaulce, 
pražské čtvrti o níž se často říká, že je pěkným místem k bydlení. Při hledání možných 
důvodů pro takové hodnocení vás provedu obývanou krajinou plnou konkrétních významů, 
příběhů a věcí. Pokusím se poodhalit, co znamená obývat určitý prostor a cítit se s ním 
propojen.  

 
Nejprve vysvětlím, co je to místo a image místa, abych poté mohla přikročit 

k vysvětlení pojmu zeleň a její pozice ve vztahu člověka a prostředí. Po krátkém představení 
Hanspaulky jako terénu, kde jsem prováděla kvalitativní výzkum role zeleně, popíši jaké byly 
okolnosti výzkumu a proces, jakým ze zkoumání dané lokality vzešlo téma zeleň. Zeleň na 
základě zkoumání Hanspaulky představím pomocí následujících šesti metafor: ideální 
lokalita, charakter, zbraň, intimita, kontinuita a duch zeleně. Nakonec provedu shrnutí 
významu zeleně ve vztahu člověka a místa a poukáži na možnou aplikaci provedené analýzy 
mimo zkoumanou oblast. Zeleň se zdá být v dnešní společnosti velmi hojně používaným 
výrazem, aniž by byl podrobněji zkoumán jeho význam. Výsledkem této práce je lepší 
porozumění příčinám pozitivního vnímání zeleně a prohloubení souvislostí v jakých je 
nahlížen vztah vznikající mezi místem a člověkem. 
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NAHLÉDNUTÍ NA VZTAH ČLOVĚKA A MÍSTA 

  
Místo a image 
 

Člověk se k prostoru vztahuje tak, že „je umístěn v prostoru a vystaven určitému 
charakteru prostředí.“ (Norberg-Schulz, 1994:18) Člověk se tedy ve vztahu k prostředí musí 
jednak orientovat (vědět, kde v prostoru se nalézá), ale také se identifikovat (vědět, jaké je 
místo). Kevin Lynch pak prostorovou orientaci hledá skrze základní prostorové struktury 
(cesta, uzel, oblast, významný prvek, okraj, vzájemné vztahy prvků). (Lynch, 2004:47) 
Z těchto složek se pak utváří image (obraz) prostředí, dobrá image pak dává nositeli 
emocionální pocit jistoty. Je to imageability („vlastnost objektu, která v u každého 
pozorovatele vyvolává silný image“ (Lynch 2004:9) místa, která nám dává jistotu. Takto by 
se mohlo zdát, že image místa je strukturou architektonických prvků a je tedy velmi snadno 
zkoumatelná a předvídatelná. Lynch ovšem považuje za strukturotvorné prvky jednak 
významná místa, která mohou být významná i ze zcela symbolických důvodů. Lynch uvádí, 
že všechny složky, které vytváří prostorovou strukturu jsou konkrétními věcmi, které mají 
také svůj charakter a význam. „Objekt by měl mít pro diváka význam, ať už praktický nebo 
citový. Význam totiž vyjadřuje i druh našeho vztahu k realitě, který přesahuje pouhé 
prostorové a formální utváření objektu.“ (2004:8) Imageability je tedy jen prvním 
významným krokem k vyjádření vnitřního významu věcí. Lynch se však dále zabývá spíše už 
jen strukturou místa a skrze ní pak vztahem k prostoru. Norberg-Schulz naproti tomu klade 
důraz především na onu druhou složku vtahu k prostředí – identifikaci. Identifikovat se 
s určitým místem je podle Schulze něco jako navázat přátelství. Tyto dvě složky jsou tedy 
oddělitelné, pro přináležení k určitému místu je však třeba obou. 

 
Norberg-Schulz zdůrazňuje především propojení člověka a jeho identity, která podle 

něj předpokládá identitu místa, Heideggerovým: „Wir sind die Be-Dingten.“ (Heidegger, 
1954:179) Dodává, že končí doba, kdy člověk toužil být poutníkem a poznávat jednotlivá 
místa bez toho, abychom měli pevný bod, který důvěrně známe, a do kterého se chceme 
jednou vrátit, ale že již chápeme, že bydlet znamená patřit ke konkrétnímu místu. Patřit 
znamená mít vztah k místu, které je plné významů; zvýznamňovat místo svým přináležením; 
vnímat a prožívat místo v jeho komplexnosti, která je nám oporou v každodenním obývání. 

Norberg-Schulz také hovoří o tom, že význam je základní lidskou potřebou (Norberg-
Schulz, 1994:23). Stavby shromažďují vlastnosti místa a přibližují je člověku, jde o 
„zviditelňování celkového prostředí.“ (Langer, 1953) Norberg-Schulz se při svých úvahách o 
navázanosti člověka na prostředí nehlásí k enviromentálnímu determinismu, pouze 
zdůrazňuje, že člověk je nedílnou součástí prostředí. 

 6



Zeleň jako reprezentace místa 

 
 Zeleň jsou stromy, zeleň jsou rostliny, zeleň je tráva, zeleň je zahrada, zeleň je les a 
přitom ani jedno nestačí k tomu, aby byl zaručen pocit zeleně. O zeleni mluvíme, když 
popisujeme příjemné prostředí spojené s přírodou, které se daří přežívat ve městě. Zeleň je to, 
co činí z prostranství prostranství zelená, z míst zelená místa a ze čtvrtí čtvrti, ve kterých 
chceme bydlet. 
 Budeme-li pátrat po definici zeleně například v oblasti práva či urbanismu, budeme 
spíše zklamáni. Pojem „zeleň“ se sice ve vyhláškách užívá, ale definice patrně není podle 
jejich autorů nutná. Jak říká Jan Šteflíček (2001), zeleň je vnímána spíše jako ekologický 
prvek než jako především architektonický prostředek.  
 V zákoně o hlavním městě Praze (131/2000) je zmínka o zeleni pouze v souvislosti 
s její údržbou. Jinde v zákonech najdeme pouze zmínky o tom, že se zeleň musí chránit, či 
vágní zmínku o tom, že v obytných zónách „musí být zeleň v rozsahu odpovídajícím 
estetickým a hygienickým potřebám.“ (83/1976 §23) Či v § 46 (3) téhož předpisu zaznívá: 
„Na nezastavěných plochách pozemků se zřídí především zeleň.“ 
 Indicie, které najdeme v zákonech ČR však zdaleka rozsahem neodpovídají četnosti 
používání tohoto výrazu v běžné mluvě. Nezbude nám tedy, než si zeleň pro potřeby této 
práce definovat. Zeleň chápu jako velmi široký pojem, který zahrnuje jak jednotlivé rostliny 
na balkoně, tak obrovské plochy lesů za Prahou. Zeleň je však mnohem více než nějaká 
konkrétní věc představa, kterou jako lidé používající stejný jazyk sdílíme. Je to představa 
přírodnosti místa, příjemného prostředí. Zeleň není to samé jako příroda, ale zcela jistě má 
přírodní charakter. O zeleni nejčastěji mluvíme právě v souvislosti s městským prostředím. 
Zeleň je reprezentace ideálu přírody v městském prostředí. Může to být celá krajina, oblast, 
jeden park či zahrada, či jedna rostlina ztělesňující tento ideál. 
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Jak může být zeleň významná 
 

Poté co jsem představila, jak je vymezena zeleň pro potřeby této práce, jakým 
způsobem je pojímán vztah člověka k místu v odborném kontextu, a když už víme i co je to 
image prostředí, zbývá se porozhlédnout po tom, jak se do všech těchto kategorií promítá 
právě zeleň. Zajímavou studii městské zeleně provedl Robert L. Rotenberg ve Vídni. 
(Rotenberg, 1995) Ve své knize Landscape and Power in Vienna zkoumá jak se jednotlivé 
dobové světonázory promítají do toho, jakým způsobem je utvářena městská krajina. 
Konkrétně sleduje, jak byly městské zahrady a parky designovány jejich tvůrci tak, aby 
sdílely jednotlivé představy o uspořádání společnosti a hodnotách mezi lidmi. Rotenberg 
popisuje jaké prostředky byly využívány ke sdílení takových představ – geometrické 
uspořádání, volba rostlin, přístupnost, měřítko a další. Ještě o trochu zajímavější se pak může 
jevit jeho výraz „metropolitan knowledge“, který vyjadřuje právě takové rozumění a 
povědomí o místě, které není běžné pro všechny lidi, ale je specifické pro obyvatele Vídně, 
kteří se v daném prostoru dlouhodoběji pohybují, na které již nějakou dobu působí a hlavně, 
kteří slyší, jak se o daných místech baví jejich předkové, sousedé, tisk, a sami svými 
promluvami místo dotváří. Rotenberg tedy popisuje jak mohou prvky zeleně působit ve 
společnosti a připisuje jim různé schopnosti a vlastnosti a ukazuje, že takové krajinné prvky 
vytváří celkový obraz městské krajiny, kterému je nejlépe rozumět až po několika letech 
prožitých ve společnosti rozumějících obyvatel. Budeme-li na jeho práci nahlížet v souvislosti 
se studiem hanspaulské zeleně, budeme snáze rozumět tomu, že Hanspaulku jinak vnímají 
lidé, kteří na ní prožili značnou část svého života, a jinak lidé zvenčí. Uvidíme, že zeleň 
nehraje významnou roli pouze v životě Vídeňanů. 

 
Pro lepší představu o tom, co je to zahrada a s jakými intencemi ji lidé v průběhu dějin 

budovali, si dovolím využít poznatků z dokumentárního cyklu Gardens through Time (2004) 
britské Royal Horticultural Society. Dokument sleduje jaké byly trendy pro vytváření zahrad 
v různých historických dobách. Zatímco Rotenberg sleduje jaké mocenské vlivy působily na 
zahrady, dokument RHS se snaží přiblížit měnící se vztah k civilizované přírodě s ohledem na 
intimnější rovinu. V dokumentu se uvádí, že zahrady jsou jako zrcadlo společnosti. Zahrady 
byly podle autorů vždy o předvádění se. Znamená to, že zahrada, ale i jiná městská zeleň, je 
vždy budována s ohledem na člověka, který v ní bude žít a který jí má porozumět. 
V zahradách je tedy třeba vidět více než jen estetický prvek, je potřeba si uvědomit, že jsou za 
nimi mnohdy velmi propracované teorie, jindy i poměrně náhodné využití přejatých prvků, 
vždy jsou však prostředníky významů a takto je třeba se je také pokoušet číst. 

 
Podrobnějším studiem toho, jak městská zeleň aneb „každodenní příroda“ („everyday 

nature“) působí na člověka, se zabývali Rachel Kaplan, Stephen Kaplan a Robert L. Ryan 
nejen v knize With People in Mind. (Kaplan, Kaplan and Ryan, 1998) Autoři provedli řadu 
psychologických výzkumů na podporu různých domněnek týkajících se přírodního prostředí. 
Potvrdili například, že lidé preferují místa, kde je hodně zeleně, a že pobyt v takových 
oblastech má i jiné účinky než pouhý požitek. Ve své knize charakterizují krajinné prvky, 
které pomáhají vytvářet místo tak, aby bylo člověku příjemné a pohodlné pro život. Dokazují, 
že určitá prostředí redukují kriminalitu, jiná zase podporují pocit jistoty a orientace. Výskyt 
zeleně v lidském prostředí má podle nich čtyři hlavní významy: dodává prožitek obnovy sil, je 
kontextem pro snění a uvolnění, je hmotným prostředníkem spojení s jiným světem, a 
konečně dodává pocit kompatibility s přírodou, který městský člověk snadno ztrácí. 
Největším významem jejich textu pro studium pojímání zeleně v každodenním životě je 
odhalení určité zákonitosti a pravidelnosti v tom, jak je dané uspořádání zeleně vnímáno. 
Ačkoli se jedná o vztahy poměrně komplikované, skutečnost, že existují, naznačuje, že snaha 
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vykládat vztah člověka a prostředí skrze jeho používání zeleně není pouze jednosměrným 
promítáním lidských představ do okolí, ale je zcela jistě vztahem recipročním, kdy přírodní 
charakter podněcuje určité lidské chování, pocity a tím pádem i činy. 

 
Další pokus o výzkum vnímání městské zeleně je popsán v článku People, Parks and 

the Urban Green : A Study of Popular Meanings and Values for Open Spaces in the City od 
autorů Burgess, Harrison a Limb, kteří prováděli kvalitativní výzkum v Londýnském 
Greenwichi a zjišťovali co je nejvíce oceňováno specielně na městské zeleni. (Burgess, 
Harrison and Limb, 1988) Zajímavými zjištěními výzkumu bylo, že zaprvé lidé nevnímají 
zeleň odděleně, ale jako součást celku, přičemž nerozlišují ani mezi zelení veřejnou a 
soukromou. Zadruhé pak autoři zjistili, že parky a veřejná zeleň jsou místa plná osobních a 
společenských významů, a zatřetí, že lidé většinou touží po dostupnosti bohatší zeleně, než 
která jim je běžně nabízena. Z výzkumu také vzešlo zjištění, že u zeleně většinou nezáleží na 
rozloze, ale na její blízkosti a jejím charakteru, na tom jak se dá taková zeleň zabydlet. 
Společenská role zeleně, kterou se budeme také zabývat je vyjádřena v následujícím citátu: 

 
„Kontakt s přírodou je důležitý pro obyvatele města stejně jako je důležitá touha po 
společenském kontaktu na čerstvém vzduchu. Parky, zahrady a neformální zelená 
prostranství jsou obzvláště významná pro společenská setkání: osamělým matkám 
umožňuje setkávat se s ostatními a uniknout na chvíli trampotám pobíhání kolem dětí; 
mladým nabízí objevování a dobrodružství; dospělým a dospívajícím umožňují 
sportovní vyžití a aktivní odpočinek; širším rodinám či skupinám přátel umožňuje 
posedět v parku u čaje a starším nabízí místo k posezení a k pozorování světa jak se 
šine kupředu za teplého odpoledne.“2 (Burgess 1988:462) 
 

Takovýmito interakcemi se do prostoru vpisují vzpomínky a tím i samotní lidé. Čím 
podnětnější a bezpečnější je nabídka místních zelených prostranství, tím jednodušší je pak 
uskutečňování společenského i citového života. 
 

„Úspěšné veřejné prostory jsou ty, které jsou nejlépe schopny poskytnout jak 
symbolický tak hmotný přístup do lepšího světa.“3 (Burgess 1988:467) 
 

Od tohoto greenwichského výzkumu se výzkum předkládaný v této práci liší tím, že se 
nesnaží ukázat pouze obecné, řekněme urbanisticky uplatnitelné, charakteristiky zeleně, ale 
zajímá se i o způsob, jakým zeleň zasahuje do otázek mimo životní prostředí. Jakým 
způsobem se například zúčastňuje bojů o prosazování osobních zájmů, či jak je na sebe 
schopna navazovat charakterová určení místa. V této práci se pokouším poněkud více přiblížit 
tomu, jak takové společenské a symbolické významy zeleně vznikají a přetrvávají. 

 
Bhatti a Church zase zkoumají roli soukromých zahrad jako fenoménu, který se 

objevil ve dvacátém století. (Bhatti and Church, 2004) Zajímalo je, jakou roli má zahrada 
v kontextu bydlení, obývání a domova. „Z textu vyplývá, že zahrada je důležitým místem 
soukromí, setkávání a smyslového propojení s přírodou, a že těmto aktivitám lze rozumět jako 
vyjednáváním a praktikám vyjadřujícím se k paradoxům prostředí života v období pozdní 
modernity.“ (Bhatti and Church 2004:1)4 Autoři tedy opět chápou zeleň jako prostředek 
komunikace, jako materializaci sdílených významů, jako podstatnou součást lidského života, 
který se ze své podstaty odehrává v prostoru. 
                                                 
2 Překlad autorky. 
3 Překlad autorky 
4 Překlad autorky. 
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Jak se tedy vztahují k zeleni obyvatelé Hanspaulky? A jak nám může být jejich 
zkušenost nápomocná k pochopení představ, které se skrývají pod pojmem zeleň. Na tyto 
otázky se pokusím podat odpověď jakmile alespoň krátce představím prostředí, v němž budu 
tuto problematiku studovat. 
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KRÁTKÉ UVEDENÍ DO HANSPAULSKÉHO PROSTŘEDÍ 
 
 

 
Hanspaulský zámeček jak ho vidí místní umělec Jiří Rathouský. 

 

Hanspaulka je pražskou čtvrtí ležící na území Dejvic v Praze 6. Už pouhé vyřčení 
slova „Hanspaulka“ s sebou zpravidla nese mnoho více či méně skrytých významů. Každé 
místo má svá specifika a váže na sebe spoustu vzpomínek, prožitků, souvislostí, nějak se váže 
ke své historii. Každé místo nabízí určité možnosti. Všechny pražské čtvrti mají svůj určitý 
charakter. Přesto mám čistě subjektivní pocit, že reakce okolí je například v případě běžné 
seznamovací konverzace na téma místa bydliště v případě Hanspaulky poněkud vzrušenější. I 
moji hanspaulští  respondenti se svěřili, že časem nabyli takovou zkušenost, že při setkání s 
otázkou typu: A kde ty vlastně bydlíš?, nejdříve chvíli vyhodnocují situaci a pak odvětí 
obyčejně „v Dejvicích“ či „na šestce“. Jedna obyvatelka této čtvrti přiznala, že se naučila, že 
„se to prostě nedělá, říct hned kde bydlim.“ (HF)5 Být Hanspaulanem něco znamená, není to 
jen tak, člověk by se tu měl narodit, aby byl považován za pravého hanspaláka. Ale na druhou 
stranu být pouze přistěhovalým není vlastně ničemu na překážku, já jsem se alespoň nesetkala 
s tím, že by nerodilý hanspalák byl nějak stigmatizován. Jste něco jiného, jakmile se o Vás 
zjistí, že bydlíte na Hanspaulce. A na Hanspaulce jste zas něco jiného, když tam bydlíte, ale 
narodil jste se někde jinde. 

Ovšem odpověď na otázku, co je to tedy vlastně ta Hanspaulka, jaký je význam, který 
má tato čtvrť jen a jen pro Čechy, jak poznamenal zástupce developerské společnosti, bude 
zřejmě poměrně složitá. 

„Hanspaulka je pojem nejen v Praze, ale v celém Česku. Je jen jedna. Jenže tento význam 
má právě jen a jen pro Čechy. Cizinci si vybírají své bydlení podle jiných kritérií. 
Historické kořeny, pocit výjimečné čtvrti, to jim celkem nic neříká,“ vysvětluje Lukáš 

                                                 
5 seznam respondentů s jejich stručným představením je uveden na straně  50 
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Čepelka z developerské společnosti ING Real Estate Development, která buduje nový 
rezidenční projekt "Obytný komplex Hanspaulka".6

 S argumenty citovaného pana Čepelky, tedy historické kořeny a pocit výjimečné 
čtvrti, by leckterý obyvatel Hanspaulky patrně souhlasil, ale tyto charakteristiky zcela jistě 
nevystihují pouze Hanspaulku. Přesto se zdá, že jistou výjimečnost tohoto místa pociťují 
nejen tamní obyvatelé: „Tohle dělaj lidi, který vubec nechápou Hanspaulku.“ „Tohle tu 
Hanspaulku uplně zničí.“ „A tohle je pro Hanspaulku právě typický...“ Přijít na kloub 
hanspaulskosti Hanspaulky, kterou je možné cítit, ale velmi obtížné artikulovat, to je to, oč se 
chci pokusit. 

 

 
Pohled zachycující část Hanspaulky z ptačí perspektivy. Čtvrť je zelená, ale ne výrazně zelenější než 

čtvrti v okolí.7

 
Situace, ve kterých Hanspaulka podle mých pozorování nejčastěji samovolně vyvstává 

jako téma, jsou zhruba následující: inzerce bydlení, zastavování dosud nezastavěných ploch, 
kácení stromů, přestavby domů, rušnost prostředí, případně obnovené hudební aktivity. Jestli 
jsou hanspaulané na něco citliví, jsou to prostorové změny, které nezapadají do obrazu této 
čtvrti. Tato citlivost začíná u výměny plotů - hanspaulan rozpozná hanspaulský typ plotu, je 
schopen na něj léta šetřit a cítit se rozhořčen v případě, že někdo ze sousedů nepsané pravidlo 
o plotech nerespektuje. Při pokusech najít společného jmenovatele pro jednotlivé tak těžko 
artikulovatelné atributy hanspaulskosti vyvstala jako nejsilnější motiv místní zeleň. Zeleň 
úzce souvisí s životním prostorem Hanspaulky, začíná hned za prahem každého domu ve 
vzrostlých zahradách či opečovávaných předzahrádkách, dále bují v nejrůznějších prolukách a 
parčících hustě rozmístěných mezi zástavbou, a konečně se vpíjí do pásu přírody, který 
                                                 
6 http://www.hanspaulka-praha6.cz/cz/lokalita-a-okoli.html 
7 Zdroj: www.praha6.cz 
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Hanspaulku po jedné straně ohraničuje, nebo snad spíše lemuje. Těžko říct, zda Hanspaulka 
tímto lemem zeleně končí nebo spíše začíná. 
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CESTA K VÝKUMU A INFORMACÍM - METODY A DATA 
 

Můj zájem o Hanspaulku jako o terén pro mou bakalářskou práci začal před dvěma 
lety. Překvapovalo mne, kolik emocí se vyjevuje v souvislosti s touto pražskou částí. Někdy 
mne udivovalo, jak je možné, že lidé vidí Hanspaulku tak, jak ji vidí, jelikož se to v ničem 
neshodovalo s pocitem, který jsem měla o Hanspaulce já. Jelikož v této čtvrti od narození 
bydlím s různými reakcemi na své bydliště se setkávám odjakživa. Nejprve mne z hlediska 
výzkumu zajímalo, co je na Hanspaulce tak zvláštního a výjimečného, že se o ní tolik mluví. 
Zajímalo mne, čím je toto místo tak neobyčejné, že kolem sebe dalo utvořit tolik obrazů. Také 
mne zajímalo, do jaké míry je to, co se o Hanspaulce říká, založeno na pravdě. Často mne 
totiž překvapily informace, které se ke mne o Hanspaulce dostávaly. Náhodně vyslechnuté 
rozhovory lidí čekajících na autobus, jehož trasa vede přes Hanspaulku, reakce na mé bydliště 
se vyptávajících náhodných známých, či promluvy realitních makléřů nabízejících 
nemovitosti na Hanspaulce mne nikdy nepřestaly udivovat. Těžko říci proč, ale jakákoli 
promluva v níž figuruje Hanspaulka se zdá být emocionálně zabarvená. Pokusit se přijít na to, 
jaké důvody či záminky dává místo samotné k tomu, co se o něm říká, mi připadalo stále 
lákavější. 

Od té doby, co padlo rozhodnutí napsat bakalářskou práci o tomto místě, jsem si 
začala více všímat toho, co lidé o Hanspaulce říkají. Pozorovala jsem jací lidé říkají jaké věci 
a o co svá tvrzení opírají. Zajímalo mne o čem konkrétně ti kteří lidé mluví, co pro ně vlastně 
Hanspaulka znamená a co vyřčením tohoto slova míní. Brzy jsem zjistila, že za tímto jedním 
slovem se skrývá více významů, než by mohlo být na první pohled zřejmé. Samotná 
mnohovrstevnatost výpovědí mi připadala nesmírně zajímavá. Začala jsem se zajímat o to, jak 
se liší pohled na Hanspaulku zvenku a zevnitř. Chtěla jsem zkusit více prozkoumat, zda jsou 
některé způsoby nazírání Hanspaulky více charakteristické pro její obyvatele a jiné zase pro 
lidi, kteří ji znají jen z doslechu. Zajímalo mne které konkrétní atributy schovávající se pod 
pojmem Hanspaulka mají reprezentovat ten který pohled na ni jako na místo určitých kvalit. 
Připadalo mi zajímavé zkoumat, jestli různé či dokonce protichůdné obrazy jednoho místa 
budou podepřeny a ospravedlněny těmi samými hmatatelnými hanspaulskými objekty. 

Všechny tyto úvahy podněcovaly můj zájem o tuto lokalitu jako výzkumnou oblast. 
Ale hlasů, které mluvily o Hanspaulce se zdálo být mnoho a množství lidí, které by bylo třeba 
vyzpovídat se zdálo značné. Vyšlo jednoduše najevo, že tak obsáhlý výzkum, který by bylo 
nutné provést, aby jeho výsledky vypovídaly o všech výše zmíněných aspektech této lokality, 
není v omezeném časovém údobí v mých silách. Množství lidí, které by bylo potřeba 
vyzpovídat, aby byla pokryta celá šíře pohledů by bylo obrovské. S vědomím toho, že 
výzkumný problém je třeba teprve formulovat a s plnou hlavou otázek a témat, které je možné 
v dané lokalitě zkoumat jsem se přeci jen do výzkumu Hanspaulky pustila. Téma však bylo 
poměrně jasné od samého začátku. Zajímala mne Hanspaulka jako místo, aneb co ji činí 
místem, jakým je. Dále mne zajímalo jak se o Hanspaulce mluví. Kdo jsou lidé, kteří mluví o 
Hanspaulce určitým způsobem, proč to dělají a co tím činí, čímž myslím to, jak jednotlivé 
způsoby pojímání Hanspaulky Hanspaulku mění, utváří či dotváří. 

Výzkum asi půl roku pokračoval bez jasného zacílení. Pokoušela jsem se přijít na 
téma, které mi lokalita sama nabídne. Neformálně jsem se s lidmi o Hanspaulce bavila a 
sbírala různé zmínky o ní. Kdykoli byla vhodná příležitost dala jsem najevo svůj zájem a 
naslouchala jsem tomu, co mi lidé sdělovali. Byla jsem vděčná za veškeré postřehy, které se 
ke mně dostaly bez použití zbytečně návodných otázek. Informace jsem po velmi dlouhou 
dobu především sbírala spíše než získávala. Od začátku jsem totiž měla obavu z toho, že 
jakákoli otázka, kterou položím do velké míry ovlivní odpověď. Mým cílem zpočátku nebylo 
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vysvětlovat respondentům svou představu o mnohovrstevnatosti prožívání Hanspaulky. 
Většinou postačilo říci, že se zajímám o Hanspaulku, či že o Hanspaulce píši bakalářskou 
práci. Často se mě ptali, jestli na Hanspaulce bydlím a co studuji. Má odpověď zpravidla 
alespoň na určitou dobu ukončila proud otázek, jelikož většinou nikdo nevěděl, o co se jedná. 

Během této doby jsem si vytvořila obstojný přístup do některých Hanspaulských 
komunit. Prováděla jsem pozorování v místním Sokole, který mnoho hanspaulanů považuje 
za centrum dění. Účastnila jsem se mnoha kulturních akcí, které Sokol pro své členy či pro 
veřejnost pořádal. Někdy jsem se účastnila na straně pořadatelů jindy zase na straně 
veřejnosti, což mi umožnilo přístup k širší skupině lidí. Zároveň jsem navštěvovala setkání 
Klubu přátel Hanspaulky, kde jsem měla velmi výhodnou pozici, jelikož jsem se nemusela na 
nic ptát a nejrůznější informace mi přímo padaly do klína - tématem většiny rozhovorů totiž 
ne zcela samozřejmě, ale přece, byla Hanspaulka. Podařilo se mi také nahlédnout pod 
pokličku výroby časopisu Hanspaulka jehož redakčních rad jsem se jako pomocná grafická 
síla mohla účastnit. Tato dobrovolná práce kromě konvenčních redakčních schůzí nabízela 
také mnoho příležitostí pro neformální rozhovory o Hanspaulce. Zároveň jsem se nikdy 
nedostala do takové pozice, že bych jakkoli obsahově ovlivňovala, co v jednotlivých číslech 
časopisu bude. Vyhnula jsem se tedy tomu, že bych sama utvářela to, co budu později 
analyzovat. Účastnila jsem se samozřejmě i jiných akcí než jen těch pořádaných Sokolem. 
Chodila jsem na Hanspaulské hudební festivaly, byla jsem se podívat i na otevření nového 
sportoviště. V získávání informací rozhodně pomohla skutečnost, že mám v dané lokalitě 
mnoho známých. 

Kromě výzkumu Hanspaulských komunit jsem se v této době věnovala i sbírání 
materiálu z periodik. Sbírala jsem články jak v místním tisku, tak na internetu. Kromě 
internetových periodik jsem zkoumala i diskuse a webové stránky týkající se Hanspaulky. 
Zajímavým zdrojem se ukázal být webový portál radnice Prahy 6, pod kterou Hanspaulka 
spadá. Zcela nejbohatší oblastí na různé popisy toho, co Hanspaulka je, však byly propagační 
materiály realitních kanceláří. I zde byl internet nedocenitelným pomocníkem. Několik 
nemovitostí v této oblasti se mi dokonce v doprovodu realitního makléře podařilo navštívit. 
Měla jsem tedy příležitost pozorovat na živo to, jak je vytvářen marketingový obraz 
Hanspaulky v přímém přenosu. Informace, které jsem o Hanspaulce získala z materiálů 
realitních agentur, jsou obzvláště bohaté na jakési obrazy Hanspaulky, jejichž povaha mne 
vždy fascinovala a také přiměla se této otázce věnovat. Pro realitní kanceláře je jakákoliv 
výlučnost lokality zajímavá, takže se to v jejich materiálech různými popisy místa jen hemží. 

V průběhu výzkumu jsem pociťovala mnohá omezení v přístupu některým skupinám 
či informacím. Jak totiž můj výzkum pokračoval, zjišťovala jsem, že se setkávám se stále 
stejnou skupinou lidí – povětšinou důchodců angažujících se v místním Sokole a podílejících 
se na vydávání časopisu Hanspaulka. To by samo o sobě zřejmě nijak na překážku nebylo, 
kdyby bylo možné začít jednoduše zkoumat ještě skupinu kolem jiného občanského sdružení. 
Jak se ale ukázalo, vztahy mezi těmito lidmi jsou velmi složité a vzhledem k mému velmi 
dobrému přístupu k jedné skupině mi byl přístup ke druhé podobné skupině znemožněn. 
Ačkoli obě sdružení působí na území Hanspaulky, sdružení k němuž jsem měla přístup já se 
na ni orientuje přece jen poněkud více. Myslím, že pro mé účely tento handicap není příliš 
závažný, jelikož za uzavření se do jednoho okruhu osob jsem byla odměněna množstvím 
neformálních a opakovaných rozhovorů na zkoumané téma. Co už by se mohlo zdát poněkud 
nepříjemnější nevýhodou, je poměrně úzký věkový profil mých respondentů. Snažila jsem se 
dělat rozhovory s lidmi různými, ale jako opravdu dobré se nakonec ukázaly jen ty, které jsem 
dělala s lidmi, které jsem na to připravovala delší dobu. Přípravou myslím povídání si na dané 
téma již před samotným rozhovorem. Zmíněná povídání byla často také velmi cenným 
zdrojem dat. Obecně bylo velmi obtížné klást otázky tak, aby respondenti mluvili o tom, jak 
se na Hanspaulce žije, co k ní cítí, a jestli myslí, že je něčím zvláštní. Často se totiž 
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dožadovali dovysvětlování otázky, což mne přivádělo na tenký led ovlivňování jejich 
výpovědí. Měla jsem totiž již jisté postřehy ze svých pozorování a ty jsem si chtěla 
v rozhovorech potvrdit, ovšem ne tak, abych je dala dotazovaným k odsouhlasení. Často 
respondenti nechápali, co od nich chci slyšet, když to vlastně musím vědět, jelikož jsem také 
z Hanspaulky. Starší lidé mají jednoduše více, co říci, obzvláště někomu o dvě generace 
mladšímu. Tato nevyváženost v přístupu k respondentům by mohla být problematickou, 
pokud by mým cílem bylo vytvořit vyčerpávající obraz možných prožívání a vnímání 
Hanspaulky. Bylo proto potřeba tento fakt zohlednit při vytváření výzkumného záměru. 

Výše zmíněné překážky – jak jsem již naznačila – je možno nahlédnout i z druhé 
stránky. Můj intenzivní kontakt s jednou skupinou lidí mi umožnil získat důvěru a dostat se 
tak k nejrůznějším zákulisním informacím, které byly plné nesmírně zajímavých metafor a 
ukázaly se často být nejpoužitelnějšími. K začlenění se  do kolektivu osob vesměs o desítky 
let starších mi nepochybně pomohlo to, že sama pocházím z této lokality. Měli si mne kam 
zařadit, vztáhnout si mne k mým předkům, a hned jsem měla cestu snadnější. Poměrně 
důležitým faktem se mi také zdál být můj aktivní přístup. Tím, že jsem se zapojila do aktivit 
této skupiny jsem ukazovala svůj zájem a mí respondenti si na mě spíše udělali čas. Další 
výhodou, kterou jsem měla, byl poměrně dlouhý časový úsek, který jsem mohla zkoumáním 
této lokality strávit. Krom toho, že mi mé hanspaulské bydliště napomohlo v tom, že jsem 
byla pro mnoho lidí zařaditelná, myslím, že můj zájem o tuto lokalitu byl neproblematický. 
Jakožto Hanspaulan jsem se o Hanspaulku mohla zajímat, aniž by to komukoli připadalo 
příliš zvláštní. V neposlední řadě byl tento fakt důležitý proto, že dotazovaní měli pocit, že to 
co mi sdělují mohu chápat, jelikož sama určitou zkušenost mám. Myslím tedy, že má pozice 
byla v ohledu přístupu k informacím spíše pozitivní. 

Když už množství mnou nasbíraných dat začínalo tvořit o lokalitě určitý obrázek, bylo 
potřeba poměrně široké téma výzkumu zacílit na konkrétní výzkumnou otázku. Tento postup, 
kde určitý počáteční či předběžný výzkum předcházel položení otázky, mi umožnil, zvolit 
takový výzkumný problém, který bude tématu vlastní. Taková otázka by tedy měla vhodně 
spojovat mé původní zájmy s tím, co lokalita nabízí. Měla by být také co nejplněji 
zodpověditelná z analýzy dat, která mi jsou dostupná. Dalším nárokem byl požadavek na to, 
aby výstupy mého zkoumání nebyly samoúčelné, čímž myslím, že by výsledky výzkumu 
měly být zobecnitelné a do určité míry na lokalitě nezávislé. (Seale 2004:72) 

 16



Jak jsem přišla na zeleň a co s ní 
 
Zeleň se jako téma vystoupila z nasbíraného materiálu v okamžiku, když jsem se 

pokoušela najít nějaké pojítko mezi jednotlivými výpověďmi, či alespoň téma, které se často 
opakuje. Zeleň se najednou zdála být motivem, jež byl vetkán do velké většiny nasbírané 
látky. Zeleň byla první reakcí mnoha respondentů, poté, co byli tázáni na specifičnost 
Hanspaulky. Zeleň byla námětem velkého množství článků místního časopisu Hanspaulka. Na 
Hanspaulce se vedly četné konflikty o zeleň – klíněnkou počínaje a ropuchami konče (viz. 
dále). A v neposlední řadě byla zeleň prezentována za kvalitu Hanspaulky, která osvědčovala 
exkluzivitu bydlení v ní a jejím okolí nejen v materiálech Radnice MČ Praha 6, ale především 
na stránkách realitních kanceláří. Zeleň se zdála být významnou i na obrazových materiálech 
týkajících se Hanspaulky (např. níže uvedený plánek). Hanspaulané cítili, že existuje typ 
zeleně, pro Hanspaulku charakteristický, odlišující ji od ostatních čtvrtí. 

 

 
Mapa putování. Povšimněte si užití zelené barvy.  

 
8

 
Zeleň dobře postihuje mnoho aspektů vztahu člověka a místa, je v oblasti Hanspaulky 

charakteristická a zdá se být i dobře uplatněná. Hanspaulská zeleň se totiž zdá být opravdu 
oceňovaná, za všechny funkce, které má zeleň plnit9. Tato skutečnost je obzvláště zajímavá 
v době, kdy desítky developerských společností propagují své stavby právě tím, že nabízejí 
bydlení v zeleni. Zeleň nabízená takovými společnostmi ovšem není nijak definovaná a její 
použití je tedy velmi volné. Zeleň se na realitním trhu stává komoditou, jelikož na sebe váže 
samé pozitivní asociace a není nijak regulovaná. Často naopak může sloužit pouze jako 
zástěrka pro nekvalitní architekturu.10

 
Zacházení s místem jsem v lokalitě Hanspaulky sledovala pomocí několika metod. 

V terénu jsem prováděla etnologický výzkum. Největší porozumění tomu, co se v mnou 

                                                 
8 všechny fotografie pocházejí z archivu autorky, není-li uvedeno jinak 
9 Viz. Kaplan, Kaplan a Ryan, 1998 a Burgess, Harrison a Limb, 1988 

 Z úst architektky: „A když se to nepovede, tak tam vpustíme milosrdnou zeleň.“ 10
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studované lokalitě děje mi zcela jistě přineslo zúčastněné pozorování (Walsh, 2004). V rámci 
tohoto pozorování jsem kromě reflexe pozorovaných situací a promluv prováděla i 
kvalitativní rozhovory, používala techniku mentálních map a shromažďovala psané materiály 
jak na internetu, tak v místním tisku. Všechny složky jsou sice zahrnutelné pod pojem 
etnografický výzkum (Hammersley a Atkinson, 1995), přesto je potřeba jim věnovat určitou 
dávku pozornosti jednotlivě. Pozorování mi umožňovalo získat informace o tom, co se 
opravdu děje, jak se lidé chovají a jak promlouvají v pro ně běžných situacích. Data získaná 
z této části výzkumu měla být zajímává ve vztahu k deklarativním prohlášením objevujícím se 
jak v tisku tak někdy i v prováděných rozhovorech. Mé pozorování bylo zúčastněné a dalo by 
se nazvat i otevřeným, jelikož jsem se po velmi dlouhou dobu nesoustředila na získání 
jednoho typu informací nebo informací o konkrétním tématu. Po celou dobu výzkum jsem na 
Hanspaulce žila a v rámci výzkumu jsem se účastnila různých společenských akcí a 
zapojovala jsem se do aktivit výše zmíněných spolků v nichž Hanspaulka hrála více či méně 
důležitou roli. Na Hanspaulce jsem žila i před zahájením výzkumu, což mi umožnilo přímý 
vstup do dění v místě. Důvod proč své pozorování nenazývám čistě otevřeným je ten, že ne 
všichni lidé, se kterými jsem přišla do styku, vždy věděli, že provádím výzkum o Hanspaulce. 
Nikdy jsem však svůj zájem netajila a velká většina lidí v mém okolí si ho byla vědoma. Má 
pozice byla zřejmá všem mým klíčovým informátorům a to i před tím, než jsem s nimi 
prováděla interview. 

Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla provádět svůj výzkum právě na Hanspaulce je 
skutečnost, že z této oblasti pocházím. Je samozřejmě svým způsobem omezující, že do 
lokality nemůžu vstoupit bez jakýchkoli před-porozumění a teprve nezaujatě pozorovat dění 
v místě. Skutečnost, že jsem do velké míry součástí tohoto prostoru a společenství v něm 
žijícího, jsem se snažila neustále reflektovat. Na druhou stranu jsem ale byla za svou pozici 
velmi vděčná. Bez vlastních prožitků a zážitků bych asi jen těžko byla schopna pochopit o 
čem mí respondenti mluví. Každý z nás má místo, se kterým cítí a kterému rozumí více než 
jiným. Vzhledem k tomu, že mi šlo o zachycení intimního procesu obývání místa, nemohla 
být volba lokality pro výzkum vhodnější. Mohla jsem snáze chápat o čem lidé mluví, i když 
nemohli zrovna najít slova. Mohla jsem s nimi také mluvit o věcech, o kterých se běžně 
nemluví, ale obyvatelé je cítí.  

Ačkoli jsem o Hanspaulce mluvila s lidmi v každodenní interakci velmi často, přece 
jen mne zajímalo, jaké informace získám, provedu-li řádná interview. Ta se lišila zcela jinou 
situací, v níž povídání o Hanspaulce probíhalo. Při rozhovoru bylo jasné, že Hanspaulka je 
ústředním tématem a že se soustředím na to, co se o ní říká. Prováděla jsem otevřené 
hloubkové několikahodinové rozhovory, které byly jen velmi volně strukturované. Měla jsem 
určitý okruh témat, kterých jsem se chtěla v rozhovoru dotknout, zároveň jsem se však snažila 
výpovědi respondentů ovlivňovat co nejméně. V zásadě jsem se držela pravidel, která nejen 
pro orální historii, ale právě i pro interview uvádí docent Miroslav Vaněk (Vaněk, 2003). Tuto 
podobu rozhovorů jsem volila proto, že mi šlo o to, postihnout přístupy, pohledy a názory 
jednotlivých osob. V této části výzkumu jsem se pokoušela přiblížit tomu, jak prostor vnímají 
jednotlivci, snažila jsem se dostat pod povrch sdělení, která bych označila jako pro 
Hanspaulku běžná. Zkoumala jsem, jak mí respondenti vnímají nejen samotné místo a zeleň, 
na kterou jsem se výslovně neptala, ale také jejich reakce na koncepty, které postupně 
vycházely z mé vlastní analýzy. To, že jsem rozhovory dělala v pozdější fázi výzkumu mi 
umožňovalo mé předběžné závěry testovat a potvrzovat si či vyvracet jejich přijatelnost pro 
místní obyvatele. 

S vlastními nápady a pocity jsem ale do rozhovorů vstupovala, až když už respondent 
nevěděl co by řekl a rozebrali jsme všechny podněty, které v rozhovoru nabídl on. Pokud jsem 
měla na mysli nějaké téma, kterého jsem se chtěla v rozhovoru dotknout, snažila jsem se 
k němu vždy nejprve dobrat přirozeným plynutím rozhovoru. Nechtěla jsem vytvářet situace, 
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kdy se respondent snaží odpovědět na tazatelovu otázku, ale vlastně neví jak jí má rozumět 
ani co se po něm žádá. Chtěla jsem své respondenty v nejvyšší možné míře ušetřit vytváření 
odpovědí za jediným účelem – odpovědět na otázku. Vyčkávala jsem, jaké budou asociace 
informátorů. Na ústřední téma – zeleň – jsem se nikdy výslovně neptala. Zpočátku 
z prozaického důvodu, jelikož téma jako takové se muselo teprve utvořit, ale ani později, když 
už zeleň vykrystalizovala jako prostředek vnímání celkového vztahu prostoru a člověka. 
Nikdy jsem se neptala: Co si myslíte o zeleni na Hanspaulce? Ani myslíte, že hanspaulská 
zeleň má ducha? Lidé o zeleni mluvili spontánně a jednotlivé metafory jsou až koncepcí 
vzniklou při analýze materiálu. 

 
Jako jednu z metod pro zkoumání obrazu lokality jsem použila techniku mentálních 

map. Tato technika byla proslavena americkými geografy Gouldem a Whitem (Gould and 
White, 1974), kteří ji používali právě pro studium „image“ jednotlivých míst. Zkoumali 
prostorovou interakci obyvatel různých míst, povahu místa či představu o vzdálenostech mezi 
různými místy. Souhrnně by se jejich zájem dal nazvat studium „environmental perception“ - 
vnímání prostředí. Pochopení toho jak lidé vnímají prostředí mělo být podle Goulda a Whitea 
základem porozumění tomu, jak se v něm chovají a jak s ním zacházejí. Ačkoli způsob, jakým 
oni používali tuto techniku, je poněkud vzdálen tomu, jak jsem ji používala já, cíl jejího 
uplatnění zůstává nezměněn – pokusit se zachytit to, jak lidé o prostředí smýšlejí či jak ho 
nevědomě vnímají. K tomu jak vnímáme prostředí Yi-Fu Tuan dodává, že většina 
každodenního vnímání probíhá neuvědoměle a není tedy možno vždy mluvit o mapách či 
mentálních obrazech, jelikož nic tak konkrétního mozek v běžném provozu nevytváří. Přesto 
jsme schopni říci, zda něco působí povědomě. Naše mysl však zpracovává ještě jednu rovinu 
informací, jíž je speciální význam některých míst na významovém a časovém poli. To co si 
odnášíme z takového nesoustředěného vnímání nazývá Tuan schématy. (Tuan, 1975) 

Prožívání prostředí a analýze pomyslných obrazů místa se věnoval také Kevin Lynch 
(Lynch, 2004). Jeho studium vztahu člověka a místa však mělo záměr spíše praktický. Šlo mu 
o určité zobecnění a vytvoření veřejného obrazu a o uplatnění těchto poznatků při tvorbě 
měst. Můj zájem se soustředí více na to jak se vztah k místu či obraz místa utváří. 

Mentální mapy jsem používala, jelikož jsou zvnitřněným obrazem prostředí a 
vyjadřují mimo jiné to, jak si lidé prostor osvojují, a co pro ně znamená. Umožňují vyjádřit 
některé aspekty vztahu k místu, které jsou obtížně artikulovatelné. Právě artikulovatelnosti 
povahy prožitku místa se týká námitka, kterou Patrick Michael Condon (Condon, 1988:8) 
vznáší k výzkumu Kevina Lynche. Více než deset let po publikování Lynchova Obrazu města 
byl proveden psychologický výzkum (Sperry, 1973 citovaný v Condon, 1988), který ukázal, 
že vnímání prostoru a vědomé verbální myšlení nejsou propojené. Podle tohoto výzkumu je 
prožitek prostoru jako celku ukládán ve verbální paměti v podobě symbolu. Mluví-li lidé o 
místě, mluví právě o těchto symbolech. Prostor jako celek se stává důležitým, až když se 
výrazně odlišuje od normálnosti, o čemž mluvil i sám Lynch. Svůj výzkum však prováděl 
pomocí interview, což ho činilo závislým na schopnosti lidí vyjádřit svůj prožitek slovy. 

Metoda mentálních map sice neodstraňuje zcela způsob komunikace skrze symboly, 
ale její velkou předností je svoboda vyjádření respondenta, který není instruován, jak má 
kreslit, ani co přesně zařadit. Mentální mapy vyjadřují subjektivní vidění a utřiďování lokality 
a zobrazují tedy i prvky čistě osobní důležitosti. (Viz. Kočárková, 2005 a Spalová, 2000) Tuto 
metodu považuji za nejpřímější cestu k vyjádření niterného prožitku místa, který respondent 
má. Tato metoda skýtá mnoho interpretačních možností, z nichž já pro analýzu zeleně 
využívám jen velmi malou část. Velmi se mi tato metoda ovšem osvědčila jako iniciační 
prostředek pro vedení rozhovoru. Mentální mapa umožňuje poměrně snadný přístup 
k osobnímu pohledu na lokalitu hned v samém začátku rozhovoru. Nebyl-li rozhovor 
doprovázen či uvozen vytvářením mentální mapy, bylo navádění respondentů k vyjádření 
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vlastního prožitku místa často komplikované. Tuto techniku jsem ocenila obzvláště u 
respondentů, s nimiž jsem v průběhu svého pozorování neměla příliš možností hovořit a u 
nichž bylo dotazování na osobní prožitek pochopitelně obtížnější. 

 
Získaná data jsem zpracovávala pomocí diskursivní analýzy, která studuje, jak jsou 

„společenské kategorie, vztahy i znalosti utvářeny či formovány tím, jak se o nich mluví.“ 
(Tonkiss 2004:373) Tato metoda má mnoho forem, co je ale všem společné je to, že považují 
za podstatné to, jak se o věcech a jevech mluví či píše. Tuto metodu jsem volila právě proto, 
že mým záměrem bylo zachytit, jak se jednotlivé promluvy vztahují k prostředí, jakým 
způsobem s ním zachází, či dokonce jak ho utvářejí. Tato analýza si vyžádala mnohá 
přehodnocení postupně vznikajících interpretačních repertoárů a také mnohá zklamání při 
vytváření analytických konceptů. Výsledné metafory jsou však podle mne o problematice 
vypovídající.  
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CO VZEŠLO Z VÝZKUMU 
 
 
 Když jsem začala vyhodnocovat výsledky výzkumu, zjistila jsem, že zeleň se jako 
téma objevuje v rozhovorech a v písemnostech velmi často. Zprvu se zdálo překvapivé, že 
lidé pojímají Hanspaulku pomocí tohoto konceptu v takové míře. Výsledky výzkumu 
jednoduše předčily má očekávání, která byla v představách o důležitosti role zeleně mnohem 
umírněnější. Čekala jsem, že lidé budou místu připisovat mnoho různých vlastností, které 
budou jako střípky skládat mozaiku, jež pak jako celek bude nejlépe reprezentovat image 
Hanspaulky. Naproti tomu se však ukázalo, že naprostá většina toho, o čem lidé v souvislosti 
s touto lokalitou mluví se nějak dotýká jejího přírodního charakteru. Při podrobnějším 
zkoumání jednotlivých výpovědí jsem ale zjistila, že zeleň jako téma je používána různými 
lidmi různým způsobem. Nejenže informace pocházející z různých zdrojů chápou zeleň 
poněkud odlišně, ale v některých případech ten samý pojem „zeleň“ podporuje názory, které 
jsou zcela protikladné. Tato významová bohatost konceptu zeleně poukazuje na nutnost 
zkoumat „zeleň“ v této lokalitě nikoli jako jednoduchou entitu vstupující do utváření a 
udržování představy o zkoumaném prostoru, ale jako pojem nadřazený různým chápáním a 
různým používáním představ o „zeleni“. 

V následujících kapitolách ukáži nejen různá uplatnění stejného myšlenkového 
konceptu ve vyjadřování vztahu k místu a budu se věnovat jeho jednotlivým použitím v rámci 
jednotlivých analytických kategorií, které vzešly z analýzy provedeného výzkumu, ale 
pokusím se i vysvětlit, jak tyto často si protiřečící či velmi odtažité kategorie mohou zcela 
neproblematicky existovat vedle sebe pod jedním pojmem a reprezentovat tak zkoumanou 
lokalitu. Tato z mého pohledu problematická kompatibilita jednotlivých chápání zeleně se 
někdy ukazuje v rámci níže popsaných analytických kategorií, v jiných případech je spíše 
otázkou slučitelnosti celých konceptů. Mým cílem ovšem není upozorňovat na nesrovnalosti 
proto, abych ukázala na čí straně se nachází pravda. Mnohem více mne zajímají vlastnosti, 
které lidé místu připisují, či chcete-li, které místo nese. Chci tedy ukázat, jakých podob zeleň 
nabývá, co v jednotlivých případech vyjadřuje, či na co poukazuje. V následujících kapitolách 
budu tedy sledovat dva cíle – ukazovat bohatost a proměnlivost jednoho konceptu – konceptu 
zeleně – a předvádět a zkoumat jakým způsobem se demonstruje identita místa v praxi 
každodenního života. Zobecnitelnost a užitečnost výsledků svého výzkumu budu diskutovat 
v závěrečné kapitole, tedy poté, co představím, co mnou provedený výzkum ukázal, přinesl či 
naznačil. 

O zeleni se ve spojitosti s Hanspaulkou mluví často, někdy se mluví o zeleni přímo, 
někdy nepřímo. Vzhledem k tomu, že zeleň chápu, jak jsem již výše uvedla, jako poměrně 
široký pojem, tak pozorovaná četnost používání zeleně jako metafory se může zdát až 
poněkud nadhodnocená. Abych svůj přístup k lokalitě právě skrze zkoumání zacházení se 
zelení mohla obhájit, je třeba vyložit karty na stůl. Aby bylo možné celé hře porozumět, 
rozhodla jsem se celkové téma zeleň rozložit na pět analytických metafor. Metafory vyplývají 
z toho jak lidé o věcech promlouvají, odrážejí skutečnost vnímanou lidmi.11 Postupně 
vyložím, jakou roli hraje zeleň ve vztahu člověka a prostředí v rámci jednotlivých modelů – 
metafor, abych se pak mohla nakonec pokusit všechna významová uplatnění zeleně opět složit 
dohromady. Rozklad celého tématu na dílčí kapitoly nemá v žádném případě zeleň na tyto 
dílčí modely redukovat, ba naopak, mým cílem je poukázat na komplexnost pojímání prostoru 
skrze zeleň. Modely, kterými se budu na následujících stránkách zabývat, tedy jsou Zeleň jako 
                                                 
11 „Jelikož většinu sociální reality chápeme metaforickým způsobem a jelikož naše pojímání fyzického světa je částečně 
metaforické, metafora hraje velmi významnou roli při určování toho, co je pro nás skutečné.“ (Lakoff a Johnson, 1980) 
Překlad autorky. 
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ideál, Zeleň jako charakter, Zeleň jako zbraň, Zeleň jako intimita a Zeleň jako kontinuita. Pro 
čtenáře lačné poněkud esoteričtějšího přístupu k Hanspaulské zeleni mám v záloze šesté, tak 
trochu jiné rozumění zkoumanému prostoru. Duch zeleně je metafora pro jejíž existenci mám 
důkazy spíše nepřímé, zato však četné. Myslím, že se mi tuto metaforu, bez které by analýza, 
obávám se, nemohla být úplná, podařilo objevit víceméně náhodou. Touto náhodou bylo to, 
že jsem se během analýzy výzkumu věnovala i jiným činnostem, jednou z nichž bylo psaní 
eseje na téma zahrada ve filmu. Ve filmech má zeleň zcela nepochybně a neproblematicky 
jednu veledůležitou vlastnost, a to tu, že je zázračná. Na hodnocení toho, nakolik se tato 
charakteristika dá uplatnit na mnou zkoumané prostředí, si však prosím počkejte. Šestou 
metaforu nestavím do řady mezi ostatní. Pokud se Vám její uplatnění zdá nevhodné, 
nečekejte, že se Vás o její oprávněnosti budu snažit přesvědčit, berte ji jako bonus. Já osobně 
bych její neuvedení však cítila jako dluh Vám jako čtenářům, ale především lokalitě samotné. 
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ZELEŇ JAKO IDEÁLNÍ LOKALITA 
 

První metafora, která se v souvislosti se zelení v dané lokalitě vyjevila, možná 
nepůsobí příliš překvapivě a možná ani působivě. Ve skutečnosti ale nesmírně zajímavá je, 
jelikož to, že lidé obecně považují zeleň a bydlení v zeleni za něco kýženého, není nikterak 
samozřejmé, a je potřeba se zabývat tím, jak se tato touha ve skutečnosti odehrává. Tato 
metafora nám umožní podívat se na to, co všechno se takovým výrokem, když se až téměř 
banálně řekne, že lidé chtějí v okolí svého bydlení zeleň. Zároveň se při všímání si toho jak je 
zeleň idealizována porozhlédneme po Hanspaulce a uděláme si lepší představu o tom, jak tato 
čtvrť vypadá. Nazvala jsem tuto kapitolu poněkud reklamně – ideální lokalita. Lokalitu v této 
souvislosti chápu jak ji vymezil Petr Gibas, jako „vztah k místu, který rezignuje na lokálně 
zapuštěnou znalost“ (Gibas 2007:50) v protikladu k „lokálnosti“ –bytí „uvnitř“ místa, 
vyžadující určitou lokální znalost“ (2007:40) Reklamní název s čistým svědomím 
ponechávám právě proto, že reklama a vytváření představ o Hanspaulce v ní bude mít v této 
kapitole velmi důležitou roli.  

Mluvím-li o Hanspaulce jako takové, ideální bydlení k ní pasuje velmi dobře. O této 
lokalitě se mluví jako o místě, kde lidé chtějí bydlet, či by chtěli bydlet, kdyby si mysleli, že 
taková možnost je reálná. Pokud mluvím o lidech, kteří na Hanspaulce nebydlí, setkala jsem 
se nejednou s takovým přístupem, že „za Hanspaulku, za tu bych ty peníze dal, to bych si 
klidně připlatil.“ (JA) Hanspaulan, který se ze svého bydliště musel přestěhovat, zase říkal: 
„no, kdyby to bylo tady, tak bych si ty peníze pučil, to by mi za to stálo,“ (JN) zatímco 
zvažoval nabízené Hanspaulské nemovitosti, které byly zcela jasně nad jeho finanční 
možnosti. K tomu, jak vnímají Hanspaulku jako zvláštní a výjimečnou právě skrze konkrétní 
výskyty zeleně se vrátím poté, co ukáži, že zeleň v tomto kontextu (něčeho žádaného, 
ideálního) není třeba vůbec nijak konkretizovat. Slovo „zeleň“ totiž velmi dobře slouží jako 
reklamní značka sama o sobě.  

 

 
(Šestka, říjen 2006, str.30) 
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 Na obrázku, který zachycuje reklamu realitní společnosti uveřejněnou v časopise 
Prahy 6, se dočteme o bydlení v zeleni. Vzhledem k tomu, že na celé reklamní ploše je jen 
velmi omezené množství informací a bydlení v zeleni je mezi nimi, považuji tuto informaci 
v rámci prezentace dané nemovitosti za důležitou. Všechny ostatní informace uvedené na 
stejné úrovni jsou poměrně specifické. Například se dozvídáme nejen, jak daleko je to na 
metro, ale dokonce i o kterou trasu metra se jedná. Stejně tak se dozvídáme přesnou částku, za 
kterou je možno pořídit metr čtvereční. Na to, jak je zeleň zřejmě důležitá, o ní příliš 
informací z dané inzerce nevyčteme. Výraz bydlení v zeleni je podle mne v tomto kontextu 
poměrně nic neříkající sdělení, které má jen zvýšit žádanost bytů umístěných v rámci 
nabízeného projektu.  

Má představa o bydlení v zeleni je poněkud odlišná od vzhledu zástavby, která se 
nachází v této lokalitě a ani by ji nebylo možno nalézt necelých sto metrů a na stejné výškové 
úrovni od čtyřproudého tahu na Kladno, Chomutov a Ruzyňské letiště, kde se každý den 
pravidelně tvoří kolony. Tím však nemyslím, že by nutně autoři této reklamy klamali 
zákazníky, věřím totiž, že ve srovnání s jinými lokalitami, může ta zdejší přece jen působit 
zeleně. Spíše se snažím naznačit, že zeleň je jen velmi obtížně rozšifrovatelný pojem, který se 
v posledních letech zdá být nezbytným pro propagaci pěkného bydlení. Stačí se jen podívat na 
romantické názvy všemožných developerských projektů, které z velké části skýtají slovo 
„zelená“ či nějaký přírodní prvek přímo v názvu. 
 Budeme-li dále pokračovat ve zkoumání výše uvedené reklamy a zaměříme-li se na 
údaje uvedené největšími písmeny, vyjde nám následující koláž: POD HANSPAULKOU – 
LUXUSNÍ BYTY – EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ. Hanspaulka, luxus, exkluzivita – takové 
spojení nyní většinu lidí příliš nepřekvapí, což ale neznamená, že jsou lidé, kteří se nad tímto 
spojením stále podivují. Měla bych říci, že těmito podivujícími se osobami jsou Hanspaulané, 
lidé, kteří by tuto lokalitu měli znát nejlépe. Pokusím se nyní ukázat co mi připadá zajímavé 
na spojení Hanspaulky, luxusu a exkluzivity, ke kterému se ještě často přidává další zdánlivě 
automatický přídomek – milionářská čtvrť. Pointu si ovšem nenechám na konec, ale zcela 
proti pravidlům prozradím již nyní, že jak lidé podporující image exkluzivní čtvrti a luxusu, 
tak lidé, kteří se takovému označení brání, používají argumenty, které se dají bez 
nepříslušného zjednodušování označit jako argumenty zelení. A pro oba názory shodně se 
jedná o takové argumenty, které používají zeleň jako pozitivní aspekt bydlení – ideální.  

Lidé obhajující představu luxusní milionářské čtvrti mluví o zeleni následujícím 
způsobem: Mluví o velikých vilách, ke kterým patří velké zahrady, dále zmiňují polohu 
nedaleko centra a zároveň budou tuto čtvrť nazývat rezidenční. Neméně důležité je i umístění 
Hanspaulky, a to zaprvé blízkost do centra Prahy, nejčastěji s připomenutím výhledu na 
pražský hrad – jasně považovaný za známku luxusu. Zadruhé pak bývá zmiňována blízkost 
lesů a Divoké Šárky jako pravé přírody takřka za humny. Někdy se také v souvislosti s  
exkluzivitou spojuje územní plán vytvořený regulačním úřadem hlavního města Prahy po 
vzniku Velké Prahy.  

Někteří místní obyvatelé však považují označování Hanspaulky za luxusní rezidenční 
čtvrť za nepatřičné, nejsilněji se ovšem ohrazují proti označení milionářská čtvrť, které 
považují přímo za pejorativní. (RG) Zároveň však uznávají, že se z Hanspaulky milionářská 
čtvrť stává. Územní plán vymezený regulačním úřadem hlavního města Prahy však spíše než 
jako příhodný pro vilovou čtvrť popisují jako někdy ne zcela povedený, jelikož mnoho uliček 
je tak úzkých, že tam ani dvě osobní auta neprojedou. (BV) Umístění Hanspaulky hodnotí 
také kladně, ale když mluví o pěkné poloze, jedním dechem také dodávají, že v době, kdy se 
Hanspaulka budovala, „tak tady ještě nic nebylo“ (EM). Nejčastějším protiargumentem při 
obraně před nálepkou milionářská čtvrť přichází na řadu povolání původních majitelů jejich 
domu – často rodičů či prarodičů a vzpomínky na to, kolik let původní majitelé a často i jejich 
potomci domy spláceli. Kromě úzkých uliček se mluví také o malých pozemcích, na kterých 
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stojí domky vybudované pro nižší stavy, např. ulice pro pošťáky. Spojení s přírodou a 
nedalekým Šáreckým údolím vytváří ve výpovědích místních respondentů spíše zdání 
vesnické lokálnosti, nežli pocit nablýskané exkluzivity.  

Zdá se, že tyto dva názory se opírají o stejné hmotné pilíře a stýkají se tak v prostoru. 
Naproti tomu se pak rozcházejí v čase. Jedna strana pohlíží do téměř již existující 
budoucnosti, jejímž propagováním ji činí více a více reálnou, zatímco druhá strana se obrací 
do stále ještě přetrvávající a v mluvě velmi opečovávané minulosti. Ačkoli obě strany vidí 
v této lokalitě ideální místo k bydlení a ačkoli si vybírají z daného prostředí pro vybudování 
své představy ty samé prvky, jejich pohledy jako takové si protiřečí a často vznikají jako 
reakce jeden na druhý. 
  

Při popisu dvou různých pohledů na Hanspaulku jsem se dotkla tématu vesnickosti. 
Nemyslím, že by Hanspaulka byla vesnicí, těžko bych popírala, její polohu nedaleko centra 
Prahy, která již byla také zmíněna. Městský i vesnický charakter mají oba ukazovat dobré 
stránky Hanspaulky. Thorns (1973) uvádí dvě možná vymezení městskosti a vesnickosti. 
Jedním je rozdělení podle správních jednotek a druhým podle životního stylu. Vesnická 
společnost by byla vnímána „jako stejnorodá, nevelká, dovnitř orientovaná společnost 
založená na a spjatá s konkrétní lokalitou.“ (1973:23) Městskou společnost pak definuje 
pomocí třech charakteristik Luise Wirtha: „rostoucí velikost, hustota a heterogenita.“ 
(1973:23) Pro podporu obou charakterů je možno najít argumenty v samotném prostoru této 
čtvrti. Městský pól a vesnický pól jsou doplněny třetím typem uspořádání lidských sídel, a to 
typem čím dál běžnějším –suburbánním. Kombinace městských a vesnických prvků je dalším 
důvodem, proč by mělo být prostředí Hanspaulky považováno za dobré pro bydlení. Suburbie 
vstupuje jak třetí prvek s tím, že nese prvky městské i vesnické. Výstavba Hanspaulky byla 
podle výpovědí některých respondentů ovlivněna ideou zahradních měst a dávána do 
souvislosti především s výstavbou zahradních měst v Anglii12. Je zajímavé pozorovat, jak se 
protiklad města a vesnice skloubí ve výpovědích respondentů tak, že se zdá, jakoby by 
Hanspaulka měla z každého typu sídel jen to dobré. Městské zahrady, parky, rozvolněná 
zástavba jsou městské prvky, které z Hanspaulky činí vhodné místo pro život. Dostupnost 
lesa, možnost pěkných procházek a uspořádání pozemků a zahrad tak, aby docházelo k čilým 
sousedským kontaktům jsou vlastnosti, které by se daly připočíst spíše vesnickým sídlům. 
Suburbánní charakter by pak reprezentovalo celkové uspořádání obytné čtvrti s velkým 
důrazem na zahradní plochy. Pokusů charakterizovat suburbánním typ zástavby bylo mnoho, 
ale zdá se, že každá suburbie má svá specifika a ta se navíc v čase proměňují. (Viz. Thorns 
1973:31-34) Důležité je zmínit, že suburbie nestojí kdesi na spojnici mezi městem a vesnicí, 
ale že vytváří třetí bod trojúhelníku. 

                                                 
 Vývoj Suburbie je detailně popsán v knížce Davida Thornse (1973) 12
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ZELEŇ JAKO CHARAKTER 
 

Zeleň však krom své obecné pozitivní hodnoty může vyjadřovat i specifičnost místa. 
V této kapitole na příkladech ukáži, že není zeleň jako zeleň. V určitých kontextech se 
vyjevuje, že to, o jaký typ zeleně se jedná, může být nesmírně důležité. Od obecného pojímání 
zeleně jako ideálu pro promlouvání o lokalitě, se dostáváme k významovému bohatství, jímž 
jednotlivé reprezentace stále stejného konceptu oplývají. Zatímco pohled na zeleň jako ideál 
popisovaný v první kapitole je přístupný i lidem zvenčí, v případě kdy budeme mluvit o zeleni 
jako charakteru už narazíme na jisté významy, které vyžadují určité rozumění místu, 
obeznámenost či místní znalost. Tato obeznámenost s místem není vlastností výlučnou pouze 
pro obyvatele daného místa, ale právě oni budou jejími většinovými nositeli. O tomto 
rozumění místu, které se postupně utváří v průběhu života různými nereflektovanými cestami 
mluví Robert L. Rotenberg ve své knize Landscape and Power in Vienna (Rotenberg, 1995). 
Jeho přístup k objasňování principů, s jejichž pomocí krajina komunikuje s člověkem, je pro 
naše zkoumání role zeleně v tomto vztahu velmi podnětný. Nejprve si však představme 
konkrétní příklady toho, kdy budeme vnímání zeleného prostoru mezi obyvateli Hanspaulky 
analyzovat pomocí metafory – zeleň jako charakter. 
 
 V prvotních stádiích svého výzkumu jsem se ptala lidí žijících na Hanspaulce na to, v 
čem si myslí, že je Hanspaulka výjimečná, pakliže si tedy myslí, že něčím výjimečná je. Ať 
už se mi dostalo odpovědi, že Hanspaulka je bezesporu výjimečná, či mi bylo vysvětleno, že 
Hanspaulka není nijak zvláštní, ale pouze hezká čtvrť, ve které se dobře bydlí, lidé vždy 
mluvili o tom, že je na ní hodně zeleně a že je pěkně umístěná a uspořádaná. Jelikož jsem se v 
této fázi snažila pátrat po tom, čím by Hanspaulka mohla být výjimečná, přinášelo mi pouhé 
zmínění zeleně na Hanspaulce jako vyjádření charakteru místa spíše zklamání než radost. Při 
dlouhých neformálních rozhovorech, které často následovaly po tom, co jsem se snažila 
navodit Hanspaulku jako téma naší konverzace, mi začalo docházet, že zeleň může být 
vnímána mnoha způsoby a že může velmi dobře vystihovat charakter místa, ať už je vnímáno 
jako unikátní či ne. 
 
 Na příkladu nově vybudovaného hřiště na pozemku školy a místního Sokola je možné 
výmluvně ilustrovat, jak je charakter místa, který je vnímán různými lidmi odlišně, 
vyjadřován skrze zacházení s veřejným prostorem. Stavbu investovala z větší částí Městská 
část Praha 6, která také nechala vypracovat plány na výstavbu. Vzniklo hřiště, které jedni 
nazývají Bronxem (HF) a hovoří o jeho nerespektování toho, co si Hanspaulka zasluhuje. 
Druzí je vidí jako to nejlepší, co se jim jako obyvatelům Hanspaulky mohlo poštěstit (EM). 
Oba přístupy zdůrazňují způsob, jak daný krajinotvorný prvek odpovídá místnímu charakteru. 
Jednotlivá užití zeleně tedy reprezentují určitý názor a mohou nám pomoci odkrýt, jak je daný 
prostor vnímán. Nejen samotné budování a upravování místa vytváří daný charakter. Jak se 
lidé staví k tomu co budují ostatní, se na tvorbě charakteru místa podílí stejnou měrou.  
 
  V období socialismu vyrostla na území Hanspaulky obrovská budova hotelu Praha, 
pro nějž byla přetvořena i celá plocha jeho zahrady. Na území někdejšího anglického parku 
dodnes vzpomínaného jako „Pečkárna“ nyní stojí mohutná budova hotelu, která jen stěží 
zapadá do místní zástavby, ale je mnohem významnější v kontextu charakteru místa právě 
proto, na jakém území byla vybudována. Hotel Praha je často zmiňován jako něco, co na 
území Hanspaulky nezapadá. Mladší ročníky, které nepamatují, jak území vypadalo předtím, 
mluví o nevzhlednosti a objemnosti budovy, ale také o ideologii, kterou reprezentuje. 
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Všechny tyto atributy jsou stavěny do protikladu k tomu, jak by Hanspaulka měla vypadat. 
Lidé, kteří „Pečkárnu“ pamatují, pak vidí hotel jako objekt, který stojí na místě parku , jež byl 
ve své době velmi důležitým bodem Hanspaulky. Byl místem setkávání, byl místem 
procházek, pro mnoho lidí byl místem dětských her. Nostalgie, která se prolíná vyprávěními o 
Pečkově zahradě, jako by byla steskem po ubývajících prostorech, které ztělesňují 
výjimečnost Hanspaulky. Komentáře na adresu hotelu je tedy možno číst jako sdělení o tom, 
jaká Hanspaulka je, byla, či by měla být. 
 
 Takových příkladů kde zeleň promlouvá o způsobu, jakým lidé místo vnímají a jaké 
vlastnosti mu připisují, je samozřejmě mnohem více. Například výše zmíněné sportoviště 
ukazuje na jednu stranu přístup radnice, která chtěla pro Hanspaulku hřiště na malou kopanou, 
kde bude možno pořádat zápasy Hanspaulské ligy, která na jednom z Hanspaulských plácků 
kdysi vznikla. Pro tuto amatérskou soutěž však nebyl uzpůsoben jen tak nějaký prostor, ale 
bylo pro ni vybudováno moderní hřiště s trávníkem třetí generace, za které se Hanspaulka 
nebude muset stydět. Není bez zajímavosti, že si radní všimli, že hřiště zcela neladí s mírně 
ošuntělou přiléhající sokolovnou a uvolnili určitou sumu na natření přední části budovy, „aby 
nedělala Hanspaulce ostudu“ (HF). Někteří místní obyvatelé však mají pocit, že hřiště nejen 
neladí s fasádou sokolovny, ale že neladí s Hanspaulkou jako takovou. Zatímco radnice 
umístěním moderního hřiště s trávníkem třetí generace a se zázemím pro mnoho sportovních 
aktivit vyjadřuje svůj postoj k Hanspaulce jako luxusní residenční čtvrti, která zasluhuje 
pořádné vybavení a hlavně místo, kde bude možné důstojně provozovat něco, co je pro tuto 
čtvrť charakteristické – malou kopanou, někteří místní obyvatelé to vidí zcela jinak. 
 

 
Vstup na nové hřiště. Místo křoví a tří prašných plácků vidíme nový nátěr, mulčovací kůru, umělohmotné povrchy 
třetí generace a hnědé plochy, na kterých snad jednou porostou půdopokryvné keře, nevyžadující zahradnickou 

péči. 
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Lidé, kteří charakter a určitou výjimečnost této lokality vidí v něčem jiném než 

v luxusu a exkluzivitě, míní, že sportoviště v takové formě v jaké bylo vybudováno zcela 
přehlíží kontext místa. Podíváme-li se jen na nepatřičnou zářivou modř umělého povrchu, 
který pokrývá část plochy sportoviště, a zjevně nepotřebné halogeny zajišťující zářnost 
povrchům všech generací ve dne v noci, uvědomíme si prvoplánovou okázalost celého 
projektu, se kterou se lidé cenící si promyšleného uspořádání Hanspaulky a krásy její prostoty 
jen těžko smiřují. Na místě hlohů, které lemovaly ulici podél hřiště, které se opakují na jiných 
místech Hanspaulky a které opticky tvořily alej se stromy rostoucími v zahradách na protější 
straně ulice, se dnes až příliš vehementně zelenají túje, jež si v okolí do zahrad sází pouze 
lidé, kteří si myslí, že jejich zahrada bude pěknější, když nahradí pískovec betonem, kvetoucí 
skalku zídkou z probarvovaných tvárnic a kvetoucí magnólii obrovským a nyní již také 
„kvetoucím“ bazénem. 
 

 
Polovina jedné hanspaulské zahrady se zachovanou prvorepublikovou koncepcí ... 

 

 
... a "vylepšená" původně symetrická druhá polovina téže zahrady. 

 
  

Hřiště je trnem v oku lidem, již mají pocit, že prostředí Hanspaulky je třeba 
respektovat, tedy neničit. Citlivost k charakteru prostředí se projevuje například i tím, jakým 
plotem obežene majitel svou zahradu. Dilema rozhodování mezi hanspaulskou tradicí 
dřevěného plaňkového plotu, který umožňuje kolemjdoucím nahlížet do zahrady a opačně, a 
touhou po soukromí vlastní zahrady může v pravda poněkud extrémní situaci vyústit až v plot 
ponechaný po dlouhá léta bez jakékoli výplně mezi zděnými sloupky. Místní lidé dokáží 
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velmi přesně vyjádřit, jaký typ plotu je ještě přijatelný a jaký už lze považovat za pouhé 
barbarství. Plot z drátěného pletiva je stále považován za dobrý, jelikož stejně jako onen 
„hanspaulský plot“ propojuje prostor ulic se zahradami, ačkoli nevypadá úplně stylově. Stejně 
tak je stále přijímán i dřevěný plot pobitý plaňkami z obou stran tak, aby zamezoval 
pohledům do zahrady, který zase vzhledově navazuje na ideální  „hanspaulský plot“. Zahrada 
obehnaná vysokou zdí však u lidí cítících a ctících hanspaulskost Hanspaulky vzbuzuje až 
rozčilení nad nepochopením celé podstaty bydlení v této čtvrti. 
 

 
Hanspaulský plot. „Exkluzivita“ této čtvrti nespočívá ve sterilitě a uzavřenosti. 

 
 Mnoho lidí co se týče rázu Hanspaulky zdůrazňuje rozvolněnost zástavby a poměrně 
velké rozestupy mezi jednotlivými domy. Toto téma pak vyvstává obzvláště v souvislosti 
s developerským projektem Obytný komplex Hanspaulka, jehož využití prostoru se zdá být 
spíše ekonomickým, než-li stylovým rozhodnutím. Zdánlivě neproblematická výstavba vil 
v oblasti určené k zástavbě je sledována tak bedlivě, že prezentace tohoto projektu na jeho 
vlastních webových stránkách je zakončena ne zcela přesvědčivým prohlášením, že: „projekt 
měl, má a bude mít svoje obdivovatele i kritiky. Nutně vzniklo mnoho kompromisů avšak 
doufáme, že se stane součástí městské enklávy a bude patřit k významným stavbám tak, jako 
mnohé z projektů naší společnosti, vybudované na území hlavního města Prahy.“ (ING sro. 
13) A lidé procházející kolem rozestavěných domů se nahlas podivují nad tím, jak jsou domy 
nahňácané na sebe a že zdaleka nesplňují to, co by se od bydlení v této oblasti očekávalo. 
Ačkoli jde pravděpodobně o jeden z velmi dobře provedených projektů, který by měl kdekoli 
jinde obrovské šance na vřelé přivítání, je na území Hanspaulky přijímán spíše chladně. 

                                                 
 http://www.hanspaulka-praha6.cz/cz/lokalita-a-okoli.html 13
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Očekávání jsou v této oblasti příliš veliká. Místní lidé, jakkoli mluví o obyčejnosti tohoto 
místa, mají přece jen pocit, že má určitý charakter, který má být zachováván a ctěn. 
 

 
Obytný komplex Hanspaulka. Nesplňuje představy místních o rozvolněné zástavbě. 

  
To jak lidé vnímají Hanspaulku se ukazuje také na tom, jakým způsobem ji vymezují. 

Jednou z častějších možností, jak hranice Hanspaulky popsat, bylo uvedení lesa patřícího 
k Tiché Šárce jako přirozené hranice Hanspaulky. Na rozdíl od ulice Evropská, která je další 
pomyslnou hranicí Hanspaulky by však tento les pravděpodobně nebyl tou hranicí kde 
Hanspaulka končí, ale spíše hranicí od které se tato oblast odvíjí a kde začíná. Les by byl 
jakousi patřičnou hranicí, která svým způsobem na toto území patří, zatímco rušná třída 
s každodenními dopravními zácpami by byla z území Hanspaulky alespoň pocitově spíše 
vyjímána a po chvilce přemýšlení někdy i s řadou domů k této ulici přiléhajících. Dalším 
bodem, který nám napovídá o tom, jak který člověk o této oblasti uvažuje, by bylo zahrnování 
či nezahrnování Baby do území Hanspaulky. To jaké hodnoty ztělesňuje zástavba Baby a jak 
tedy její začlenění či vyloučení z hranic Hanspaulky promlouvá o tom, jaké hodnoty jsou 
Hanspaulce připisovány by bylo na samostatnou studii Baby. 
 
 Je zajímavé si všimnout, jakých protikladných představ může Hanspaulka 
ztělesňovaná svou zelení nabývat. Pro jednu respondentku (PL) byla Hanspaulka v období 
jejího dětství divočinou, kde nebylo radno scházet z přímé cesty vytyčené rodiči. Je třeba 
přiznat, že ulice po které dotyčná chodila každé ráno do školy je lemována domy jen z jedné 
strany, zatímco na druhé straně bují vegetace, která však není nikterak rozlehlá či 
nepřehledná. Za divočinu však nebylo považováno pouze zarostlé území, ale Hanspaulka jako 
taková. Když směla doprovodit kamarádku domů a jít tak domů delší cestou, která však 
s žádnou velkou plochou zeleně nesousedila, považovala tuto cestu za výpravu do nitra oné 
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„divočiny“. Ta samá Hanspaulka se stejným uspořádáním veřejného prostoru je jinou 
dotazovanou nahlížena jako kultivovaná, inspirující a dokonce kultivující. Prostředí 
Hanspaulky má moc, která vychovává lidi. Povzbuzuje určitý způsob chování a trávení času. 
V tomto případě je v hanspaulské zeleni viděn naprostý opak divočiny - zkrocená, 
kultivovaná příroda vhodná pro civilizovaný život společnosti. 
 
 Zeleň Hanspaulky je jinou zelení, než která byla vysazována za dob socialismu, liší se 
i od té, kterou sázíme dnes. V hanspaulských alejích rostou třešně, hrušně a ořechy, to jsou 
všechno rostliny s ohledem na člověka. Tím, že i veřejná zeleň působí dojmem zahrady, 
umožňuje se v prostoru zabydlet i lidem, kteří pochází odjinud. Nejsou to rychle rostoucí 
náletové dřeviny a dřeviny vysazované za socialismu. Schválně vysázené břízy najdete na 
Hanspaulce vedle socialistického šedého kvádru samoobsluhy a pak několik málo exemplářů 
v okolních zahradách, to již ovšem ve formě břízy smuteční a zdaleka ne tak rychle rostoucí. 
Dnešní doba se do místní zeleně vpisuje také zcela odlišným typem dřevin, vysazují se sakury 
a jinany. Popřípadě se zeleň vytváří za použití bezúdržbových jehličnanů. Prvorepublikový 
přístup k veřejnému prostoru je na Hanspaulce dodnes čitelný. 
 

 
Návrh realizace Centrálního parku. Zdroj: www.praha6.cz 
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 Radnice městské části pak plánuje oživit slávu a charakter Hanspaulky vybudováním 
Centrálního parku Hanspaulka. Propojení místní zeleně a kultivace zanedbaných ploch na 
jednu stranu zvýší hodnotu Hanspaulky jako oné lukrativní čtvrti, zároveň ovšem dotváří 
celkovou image, která je mnohem bohatší. Jde ve své podstatě o realizaci plánu, který byl pro 
Hanspaulku v období jejího vzniku navržen. Celá oblast měla být rekreační čtvrtí, jejímž 
pozůstatkem je například sportoviště na Dukle na východním okraji Hanspaulky. Zeleň je pro 
charakter celé čtvrti velmi podstatná, nejde ani tak o množství zeleně, ale o to, jakým 
způsobem je v prostoru rozmístěna. Jednotlivé zelené pásy, osázená náměstíčka a parčíky jsou 
rozesety po celém území a tím vytvářejí určité zdání jednolitosti a provázanosti Hanspaulky. 
Centrální park Hanspaulka je tedy projektem, který pomáhá tuto celistvost udržovat. Tento 
projekt je plánován a uváděn v život bez většího ohlasu místních obyvatel. Důvod, že se 
neozývají žádné hlasité reakce spatřuji v tom, že celý koncept toho, co má být vybudováno, 
přesně odpovídá charakteru místa. Jestli i samotné provedení do okolí zapadne se však teprve 
uvidí. 
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ZELEŇ JAKO ZBRAŇ 
 

Jak jsme si všimli v předchozí kapitole, místní zeleň se často stává předmětem sporů, a 
to nejčastěji sporů o charakter místa. Co by však ale nemuselo být na první pohled tak zřejmé, 
zeleň může být velmi úspěšně používána také jako zbraň. Předmětem bojů, v nichž se stromy 
a zvířata stávají bojovými nástroji, jsou především majetkové či názorové neshody. Politika 
zacházení s prostorem je velmi často spojena s přetvářením přírodního prostředí. A právě 
zákony o ochraně přírody se ukazují jako silný mocenský nástroj, jehož je možno bezezbytku 
využít. Zeleň je v tomto případě ztělesněním určité obecně sdílené a úředně stvrzené přírodní 
hodnoty, pro jejíž zachovávání máme jistá pravidla. Tyto pravidla je však možno použít pro 
mnohé účely. Zákony na ochranu přírody a krajiny mohou v městském kontextu sloužit téměř 
neuvěřitelným účelům. 
 
 Aniž bych se chtěla dostávat do jádra jednotlivých sporů a pokoušet se vysvětlovat 
kdo, co a proč, budu zkoumat používání zeleně jako argumentu a v některých případech i jako 
přímé fyzické hrozby. Na několika příkladech však ukáži, jakým způsobem může zeleň 
sloužit jako zbraň. Ve sporu o regeneraci parčíku za samoobsluhou se stalo zdraví stromů 
předmětem obrovských dohadů. Pokud si dovolím spekulovat o motivech, bylo ve hře zvýšení 
počtu parkovacích stání. Nicméně stromy v této kauze byly z jednoho úhlu pohledu viděny 
jako přestárlé, nemocné a místní obyvatele na životě ohrožující, z druhé strany byly stromy 
považovány za zdravé a zmladitelné kusy. Tvrzení o tom, jak je možné, že větve budou za 
silného větru padat ze stromů na pod nimi zaparkovaná auta a ničit tak soukromý majetek, 
byly dováděny až do takových krajností, kdy měly údajné opadávající větve hrozit spadnutím 
na dětskou hlavu a zabitím. Ohrožení majetku a zdraví bylo tedy argumentem jedné strany. 
Na druhé straně pak stálo odborné vzdělání v oboru jako výchozí pozice k použití té samé 
zbraně. Ohled na přírodu a odborné posouzení rizika byly tedy argumenty protistrany. Ačkoli 
se oficiálně bojovalo o stromy, možný dopad jakékoli výsledné varianty byl ve skutečnosti 
minimální. Jestli budou stromy omlazeny, či jestli budou vysázeny nové, nijak postřehnutelně 
neovlivní kvalitu místního prostředí a zeleň není ani v jedné z možných výsledných variant 
jakkoli ohrožena. Tento boj se zdá být pouhým měřením sil protistran, které se utkaly i 
v jiných bojích, jejichž interpretační možnosti už skýtají větší pole působnosti. 
 

 
Zde se mělo bojovat o holé životy. Padající větve UŽ tu jen tak hrozit nebudou! 

 
 Takovým případem je otázka výstavby nových vil v oblasti, kde se kdysi nacházel 
plácek, který umožnil vznik Hanspaulské ligy, jelikož to bylo právě toto místo, kde byla 
sehrána první utkání. I v tomto sporu proti sobě stáli dvě názorově odlišné skupiny lidí, 
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z nichž jedna podporovala výstavbu domů v této lokalitě a druhá se jí snažila za každou cenu 
zabránit. I v tomto případě považuji za rozumné vynechat spekulace o motivacích obou 
protistran a zaměřit se na to, jakými zbraněmi se v tomto utkání bojovalo. Ačkoli se samo 
nabízí použít symbolický náboj místa jako místa zrodu hanspaulské kopané jakožto argument 
proti výstavbě a ačkoli by se dalo případně mluvit i o hodnotě přilehlých vil, jako například o 
architektonickém významu vily Lídy Baarové, na něž by měl být zachován volný výhled, 
skutečně použité argumenty byly zcela jiného rázu. Výstavbě měla zabránit ochrana 
ohrožených živočišných druhů, které se měly v daném místě vyskytovat. 
 

Nejprve byly na tomto nevelkém území objeveny nory sysla. Syslí kolonie by pak 
podle regulí na ochranu přírody zasluhovala ochranu a znemožnila by v dané lokalitě 
výstavbu, nebo by ji na určitou dobu pozdržela. Tento náhlý objev syslů však nešel do hlavy 
lidem, kteří se zasazovali o výstavbu a tak povolali odborníky, aby tento nález ověřili. Po 
zašlapání jednotlivých nor se zjistilo, že si je sysli neobnovují a že údajná kolonie tedy není 
osídlená. Mezi lidmi, kteří náhodnému objevení syslů v pravý čas mohli jen těžko uvěřit, se 
šíří zvěsti o tom, že zvířata byla na místo schválně přivezena. Zajímavé však je, odkud měla 
údajně být podle lidí, kteří zastávají názor, že stavět by se mělo, přesídlena a to totiž 
z Karlštejnského golfového hřiště, kde je prý syslů habaděj. (EM) Představa, že sysli 
pocházejí z golfového hřiště zajímavě naznačuje, co si protistrana o údajném přesidlovateli 
zvířat z Karlštejna na Hanspaulku myslí. Golf má ve společnosti pověst sportu podnikatelů a 
businessmanů a právě o obchod mělo tomuto „škůdci Hanspaulky“ v tomto případě jít. Typ 
zeleně vyskytující se na golfovém hřišti je zde dáván do ostrého kontrastu se zelení 
Hanspaulskou. Jakmile se zjistilo, že se syslům v kolébce hanspaulské kopané nezalíbilo, 
došlo v téže oblasti k neméně úžasnému objevení chráněné ropuchy. Stavba byla pouze o 
několik měsíců opožděna, jelikož se představu kolonie ropuch uprostřed zástavby nepodařilo 
prokázat. 

 

 
Zde se nyní bude stavět. Dříve se tu hrávala Hanspaulská liga. Žili tu sysli a ropuchy. 

  
Velmi podobným způsobem se také argumentovalo v případě plánované zástavby 

jiného křovinami zarostlého kusu zeleně. Osoba, která se snažila o zachování křovin uváděla, 

 34



že v této oblasti žije vysoká zvěř a hnízdí v ní rorýsi. V tomto případě byly tyto argumenty 
poznamenány neznalostí a to se také postavilo proti nim. Když autor mluvil o vysoké zvěři, 
měl na mysli zvěř srnčí, která v těchto křovinách byla vskutku čas od času k vidění, v lesnické 
terminologii je však zvěří vysokou myšleno něco jiného a tak byl tento argument shledán jako 
nesmyslný. Jak to bylo s rorýsi hnízdícími ve větvích křovin, je jen těžko hádat. Snad viděl 
původce této informace v křovinách stavět hnízda ptáky, které mylně považoval za rorýse, 
snad je viděl v blízkosti křovin poletovat, třeba je ale také neviděl vůbec. Protistrana neměla 
těžkou práci, když se měla proti tomuto argumentu bránit, stačilo uvést, že rorýsi hnízdí na 
budovách a že muselo dojít k nějaké mýlce. Sysli, ropuchy, rorýsi a vysoká zvěř jsou všichni 
pomyslnými zbraněmi používanými v bojůvkách o přetváření obrazu Hanspaulky. Ačkoli ve 
všech těchto případech muselo jít o jiný důvod, proč chtěla jedna strana na daném území 
zeleň zachovat, byla jako argument použita příroda jako něco, co je třeba chránit. Tato 
představa panenské přírody uprostřed zástavby však jako důvod pro zamezení stavebním 
projektům nevyšla, poněvadž její uživatelé nebyli zrovna mistry této zbraně. 
 
 V jiném případě však panenskost přírody v boji proti zastavování pozemků pomohla. 
Tentokrát však nebyla do prostoru umísťována zvířata, ale prostor jako takový byl bráněn tím, 
že je v ochranném pásmu přírodní památky Zlatnice a jakákoli výstavba v něm, by tuto 
památku mohla nenávratně poškodit. Přeměně zahrádkářské kolonie na stavební parcely se 
tedy prozatím podařilo zabránit. Člověk, který toto prosadil, stál na straně zastánců výstavby 
v záležitosti akcí sysel, rorýs a ropucha. Sám tedy použil ekologický argument, měl ho však 
zjevně lépe ukotvený a věděl lépe jak s ním zacházet. Své protivníky, kteří argumenty nevolili 
zrovna šťastně nazývá ekologisty a jejich úmysly považuje za nekalé. V tomto kontextu zeleň 
nabývá zcela jiných hodnot, než které jsme mohli sledovat v předchozích kapitolách, když 
jsme mluvili o charakteru a ideálnosti. V obou úvodních kategoriích šlo o vlastnosti 
připisované zeleni jednotlivými lidmi. Ačkoli jsou tyto metaforické významy ve společnosti 
sdíleny, neexistuje žádná autorita, na kterou by se bylo možno odvolávat. Má-li být zeleň 
použita jako zbraň (jako argument ve sporu), je třeba ji vybavit další charakteristikou. Touto 
charakteristikou je její objektivní hodnota jako přírody, kterou je již možné nalézt v zákonech 
a takto se o ni také opřít. Zdá se, že je jednodušší importovat sysla, než se pokoušet mluvit o 
symbolickém a citovém významu plochy zeleně. 
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ZELEŇ JAKO INTIMITA 
 
 Dosud jsem popisovala hanspaulskou zeleň tak, jak se o ní mluví a jak je běžně 
diskutována. Za mnohem důležitější však považuji to, jak ji lidé každodenně pociťují a 
prožívají. V této kapitole se chci pokusit nastínit, jak zeleň působí, aniž by si to lidé 
uvědomovali. Pokusím se popsat pocity, pro které v běžném životě nehledáme slova, neboť si 
většinou vystačíme s tím, jak se cítíme. A pokud chceme takové prožitky sdílet vystačíme si 
nejčastěji s větami typu: Je tu ale hezky! Budu se snažit jít pod povrch takového prohlášení a 
porozumět tomu, co zeleň skýtá za pocity. Nyní se pokusím nahlédnout pod závoj intimního 
vztahu, který se utváří mezi prostředím a lidmi. Doufám, že se mi podaří naznačit, jaké 
zvláštnosti zeleně vybízejí k určitému typu vztahování se k ní. 
 

Je pochopitelně těžké se lidí vyptávat na povahu tohoto vztahu, když o něm sami 
mluví jen výjimečně a nemají pro něj ani vytvořený slovník. S respondenty jsem si tedy nejen 
povídala, ale také procházela, prohlížela jsem si s nimi fotografie a nechávala je Hanspaulku 
kreslit. Asi nejvýmluvnějším příkladem intimního vztahu k Hanspaulce a k jejímu prostředí je 
následující mentální mapa. Připomínám, že tato mapa vznikla - tak jako všechny ostatní 
v rámci tohoto výzkumu - jako odpověď na výzvu: „Nakreslete, co pro Vás znamená 
Hanspaulka.“ Respondenti pak byli ujišťování, že nejde o umělecké kvality, ale o to, co 
považují na Hanspaulce důležité. Vyjádření se skrze vizualitu by mělo umožnit vyjádřit i 
pocity, pro které se nám jen těžko hledají slova, a které se snáze vystihují pomocí symbolů, 
které se však často zdráháme z různých důvodů v běžné řeči používat. 

 

 
Mentální mapa pana EM 

 
Na jiné „mapě“ je zase obrázek domu obklopeného zelení. Autor této mapy k tomu 

podal vysvětlení, že: „Hanspaulka je prostě stromečky, dům, hezký bydlení.“ Mluvit o 
stromech na Hanspaulce jako o stromečcích, jen těžko vyjadřuje jejich rozměrové vlastnosti, 
jelikož většina stromů byla vysázena v době zakládání místních zahrad, tedy před dobrými 
sedmdesáti lety. Stromeček je tedy spíše strom, který mám rád, který mi dělá společnost. 
K vystižení Hanspaulky respondentovi (BV) stačil tento jeden obraz, jedna představa. Nebylo 
třeba Hanspaulku rozebírat a vysvětlovat, Hanspaulka je celek, který nějak působí. A je to 
právě představa domu v hezkém a tedy příjemném prostředí. Jsou to právě ty „stromečky“, co 
je důležité.  
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Mentální mapa pana BV 

 
Na další mapce už je vidět něco jako vymezení Hanspaulky, to je však provedeno tak, 

že je vytyčeno centrum Hanspaulky poblíž bydliště respondentky a zakresleny hlavní ulice. 
Na horním okraji papíru jsou pak s mnohem větší pečlivostí vyvedeny parky, parčíky a lesíky 
lemující Hanspaulku. Na obrázku tedy vidíme, cesty, které nic neoddělují ani neodřezávají, 
ale naopak nás provádějí místem a vtahují dovnitř. Mezi těmito cestami je prostor k pohybu a 
životu, prostor obejmutý rozevřenou náručí zeleně, která je tím, co daný prostor určuje.  

 
Mentální mapa paní HF 

 
Na poslední zde uváděné mapce vyvedené rukou Hanspaulana (BI) je možno vidět 

„páteř Hanspaulky“ – ulici Na Pískách. Tato „páteř“ je něčím co Hanspaulku podpírá, z čeho 
tato čtvrť roste. Množství zakreslených z páteře vybíhajících uliček, kdy se autor snažil 
opravdu žádnou nevynechat, nám naznačuje, že tou Hanspaulkou je až ta hustá síť uliček, 
náměstíček a parčíků, kterou by autor rád namaloval, ale bojí se, že by jí po paměti nezvládl. 
Nešlo mu o to zakreslit klíčové body či nejvýznamnější místa, chtěl postihnout celek a tak 
nakreslil ulici, od které se celý prostor odvíjí. 
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Mentální mapa pana BI 

 
Hanspaulku si lze samozřejmě představovat i jinak, což dokazuje mentální mapa paní 

PL, která na Hanspaulce nikdy nebydlela, pouze tam v dětství navštěvovala základní školu a 
nyní tam chodí velmi často navštěvovat známé. Jako Hanspalák si nikdy nepřipadala. Na její 
mapě vidíme body, které jsou pro ni důležité. Jsou to především místa osobních setkání, či 
místa a události významné pro širší okolí - jako klavíristka například zakreslila také hrob paní 
Šindlerové, jež byla vnučkou Bedřicha Smetany. Hanspaulka není její prostor, je to místo, 
kam chodí za něčím, nežije v něm, není jeho součástí. Tato mapka také dokazuje, že výše 
zmínění tvůrci map, by bývali mohli zanášet do území Hanspaulky významná místa i 
významné události. Na této mapce paní PL můžeme vidět, že Hanspaulka má takových 
významných bodů dostatek i pro někoho, kdo s ní není natolik obeznámen. 

 

 
Mentální mapa paní PL 

 
Hanspaulané chodí na procházky a svou čtvrť opravdu považují za svou, cítí za ni 

zodpovědnost a jsou velmi citliví na změny, které se v ní dějí. Jsem přesvědčena, že je to 
právě hanspaulská zeleň, která umožňuje pojímat celou oblast jako celek, pojímat ji celou 
jako svůj domov, jako místo kam patřím a na kterém mi záleží. Zelené pásy, trávníky, aleje, 
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náměstíčka a ony průhledné „hanspaulské ploty“, které otevírají zahrady očím kolemjdoucího, 
nastavují chodci pohybujícímu se mezi nimi svou vlídnou tvář. Veřejná zeleň je všech a nikdo 
se z ní necítí být vyháněn, nejde však o žádné obrovské prostory, kde by se člověk ztrácel a 
unikal ze společnosti. Hanspaulská zeleň má lidský rozměr. Parčíky a louky v této oblasti 
nejsou místem úniku, ale potkávání se. Je to společný prostor, který vítá každého. 

 

  
Jedna z hanspaulských ulic – hrušková alej. 

 
Na Hanspaulce nepřemýšlíte jak nejrychleji překonat vzdálenost k určitému cíli, stejně 

jako v krajině i tady je často možno cestu jako takovou považovat za cíl. Lze se tady toulat a 
procházet. Jak je tato vlastnost důležitá si můžeme uvědomit, když si představíme, že by nás 
někdo poslal na procházku v jedné z moderních suburbií v okolí Prahy, kde ulice obehnané 
vysokými ploty z obou stran působí spíše jako zaprášené silnice a nutí nás jít rovně tak 
dlouho, dokud nás nevyvedou do polí.14 Na Hanspaulce je rozmístění zeleně takové, že 
veřejný prostor je živoucí a lidský. Nejvýstižněji je tato myšlenka shrnuta ve výroku 
respondenta EM: „Hanspaulka neni pro podnikatele, ale pro lidi.“ 
 

Hanspaulka se nabízí k zabydlení. Není nijak překvapivé, když na ní potkáte Petra 
Pitharta jak se prochází a do igelitky si sbírá spadané hrušky. Na Hanspaulce nemusíte bydlet, 
abyste se tam mohli cítit jako doma. Stejně tak si začátkem 70. let zabydleli tento „kopec“ 
muzikanti, kteří dodnes vypráví jak se na Hanspaulce hrálo dlouho do noci i přesto, že 
hospodský v jejich domovském lokále pravidelně v deset hodin zavíral. Na Hanspaulce se 
hrálo, i se pořádaly festivaly pod širým nebem a ostatně se tak děje dodnes. Je to prostor, 

                                                 
14 K problematice svobodného pohybu v prostoru a omezení veřejného prostoru v suburbii na neobyvatelnou komunikaci, 
v níž cesta není pobytem ale otázkou rychlosti viz. Hnilička, 2005:111. 
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který na člověka netlačí, ale naopak se mu otevírá. Možná proto o něm malíři a skladatelé 
mluví jako o prostoru inspirujícím. (HF) Pocit, který ve mě uspořádání Hanspaulky vyvolává, 
by se dal přirovnat k přátelskému či mileneckému obětí. Pobývat v tomto prostoru, znamená 
pociťovat něco milého, důvěrně známého. Procházet se Hanspaulskou zelení je cítit fyzickou 
blízkost a zároveň si připadat velmi pohodlně a uvolněně, připadat si jako doma, ničím 
neodháněn a nerušen, jen tak být, vzpomínat a snít. Procházet se po Hanspaulce, je jako 
choulit se do peřin.15

                                                 
 Více o posilňujícím prostředí – „restorative environment“ viz. Kaplan, Kaplan, Ryan 1998:67. 15
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ZELEŇ JAKO KONTINUITA 
 
 Sedím v salonku restaurace Na Staré faře, kde se každý měsíc schází klub přátel 
Hanspaulky. Svou přítomností vzbuzuji trochu rozruchu. Neztělesňuji totiž zrovna typického 
návštěvníka těchto setkání. Objednávám si pivo. To u části přítomných vzbuzuje uznání, na 
tvářích jiných zaznamenávám mírné zděšení patrně typu: jak se to ta dnešní mládež chová. 
Naštěstí již některé z přítomných znám a jsem jimi uvedena do společnosti. Prvotní napětí 
opadá. Po půl hodině rozhovorů o tom, kdo má přijít a kdo už dlouho nepřišel, se objevuje 
duše, která mi pomůže snížit věkový průměr zúčastněných. Ve skupince pánů přes sedmdesát 
si s paní OH, které je něco přes čtyřicet, již nepřipadám tak nepatřičně. Začínají se vést 
hovory o připravovaném sborníku o Hanspaulce. Paní OH otvírá svůj naducaný batoh, aby 
z něj vytáhla poklady v podobě fotografií Hanspaulky. 
 

Tyto fotografie zcela očividně zaujaly všechny přítomné. Fotografie putují z ruky do 
ruky a zaujímají privilegovaná místa mezi matjesy, půllitry piva a vídeňskými kávami. Na 
většině obrázků je zachycena Hanspaulka v dobách, kdy ještě nestála. Záběry křovisek, 
rybníčků a zídek opakující se na všech fotografiích připadají, soudě podle jejich reakcí, lidem 
kolem stolu povědomé. Sama mám pocit, že tato místa důvěrně znám. V okamžiku, kdy se 
spustí debaty nad přesnou lokalizací jednotlivých záběrů, však poněkud znejistím. U většiny 
obrázků dospějí místní k uspokojivě přesným popisům zobrazených míst. Proběhne pár debat 
mezi sousedy u stolu. Ti, kteří jsou přesvědčení, že vědí, s obrovskou ochotou a nadšením 
pomáhají svým tápajícím kolegům uvědomit si, kde že se která terénní vlna a takto rostoucí 
strom, který již dnes musí vypadat úplně jinak, ale charakterově by odpovídal, nachází. Stále 
si však všichni marně lámeme hlavu nad dvěma obrázky patrně dvěma různými pohledy na 
stejné místo. Nikdo nemá ponětí, kde by se takový rybníček s vyzděným přítokem mohl 
nacházet. Několik měsíců poté vyšel sborník i s panoramatickými fotkami „Hanspaulky“ před 
jejím postavením. 

 

 
Panorama Hanspaulky bez Hanspaulky.16

 
 V této kapitole chci představit nesamozřejmou schopnost zeleně uchovávat identitu 
místa, vzpomínky a dávat nám pocit kontinuity v čase a prostoru. Situace popsaná 
v předchozích odstavcích navozuje představu o tom, jak může být tato časová dimenze pro 
obyvatele místa důležitá. Poznání místa, které obývám, mi dává pocit přináležitosti, pocit 
domova. A zeleň je právě jedním z nositelů takových vzpomínek. Je v ní možno číst. Jinak 
bude v zeleni číst člověk, který historii místa zná a ví, jak se vyvíjelo a jinak člověk, který do 
oblasti přichází poprvé. Zub času, který se na vytváření prostoru podílel, však bude zřejmý 
oběma. Prostor, který má za sebou několik staletí příběhů, má schopnost je vyprávět. Tato 
vyprávění nás – jako osoby pohybující se v něm – oslovují, upoutávají a připoutávají. Tímto 
poutem, které se mezi námi a prostorem utváří, je prožitek sdílení. Jsme-li schopni si vytvořit 
k místu takovýto vztah, stáváme se jeho součástí. 

 

                                                 
 Příloha sborníku Hanspaulka II. (2006) 16
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Hanspaulský prostor vypráví své příběhy na mnoha rovinách. Nejzřetelnější známkou 
historie v místě jsou pravděpodobně kapličky a usedlosti, které jsou rozesety po celé oblasti. 
Nejvýznamnější z těchto klasických památek je patrně zámeček Hanspaulka, který, anebo 
spíše jehož původní majitel, dal celé oblasti jméno. Jmen, která připomínají, co se v oblasti 
dříve nacházelo, je však všude plno. Většina ulic a autobusových zastávek nese poetické 
názvy jako: Fišerka, Dyrinka, Kuthenka, Míčánka, Fetrovská, Na Čihadle či Na Viničných 
horách. Tyto názvy nejen, že odkazují k původním majitelům místních usedlostí či 
k původnímu využití místní krajiny, ale také pěkně zní a tím stále dotvářejí krajinu dnešní, 
zatímco promlouvají jazykem minulosti. Krása názvu je v tomto smyslu nezbytně propojená 
s historií místa. Vzpomeňme například názvy ulic nově budovaných suburbánních zástaveb: 
Šeříková, Růžová, Myrtová… . Snaha o pěkný název v tomto případě vytváří jediné – kýč a 
zcela jasnou zprávu o umělosti celého prostředí. Použiji-li příklad z okolí Prahy, osobně bych 
preferovala bydlet Na Bateriích IV. (Střešovice) než v ulici Hledíková (Průhonice). Jak je 
autentičnost názvů důležitá dokazuje i můj rozhovor s představiteli jednoho z hanspaulských 
sdružení, kteří považovali pojmenování dvou nově vzniklých ulic podle místních významných 
obyvatel za největší úspěch měsíce či možná i čtvrtletí. 

 
Jiným případem, kdy je v zeleni materializována místní kontinuita je obnovování 

vinohradů. Nejen, že si majitelé příhodných pozemků a pozemků, kde kdysi bývaly vinice, 
nechávají zbudovat nové vinohrady, ale dokonce se snaží i o pěstování co nejpůvodnější 
odrůdy. Tyto snahy není možné přejít s tím, že jde o aktivity nadšenců, kteří nevědí co 
s penězi a tak investují značné sumy právě do vína. Tato aktivita má velmi pozitivní odezvu 
mezi hanspaulskou veřejností. Lidé si mezi sebou aktivně předávají informace o tom, co se na 
Hanspaulce děje, a zakládání vinohradů patří mezi jednoznačně kladně hodnocené počiny. O 
místních vinařských snahách se píše dokonce i v místním časopise. Kromě toho, že zeleň trvá 
a zároveň ukazuje i zub času, je pro ni velmi důležité, že se sebou nechá zacházet a skýtá nám 
možnost se do místa vpisovat.Většina obyvatel Hanspaulky pečuje o své zahrady a díky 
průhledným plotům své umění ukazuje ostatním, a tedy vytváří zahradu i pro ostatní. Jedním 
z možných dílčích cílů procházek po Hanspaulce jsou zahrady těch sousedů, kteří o ně již 
tradičně velmi pečlivě pečují a očekává se, že budou pěkné.  

 
Vpisování se do historie prostoru probíhá i tím, že obyvatelé přihlížejí tomu, co se na 

Hanspaulce děje. Často totiž nepřihlížejí pasivně, ale snaží se aktivně podílet. Cítí 
odpovědnost nejen za svou zahradu, ale za tu pomyslnou zahradu, kterou sdílí všichni 
obyvatelé Hanspaulky a to i ti minulí a budoucí. Hanspaulané jsou velmi citliví na změny, 
které probíhají v jejich okolí. Nejedná se pouze o bezprostřední okolí, ale o celou oblast 
Hanspaulky. Jak velmi ilustrativně pravil člen jednoho z Hanspaulských sdružení hned 
v úvodu našeho rozhovoru: „No, my se tu snažíme, aby se na Hanspaulce neděla zvěrstva. A 
ta se dějí.“ Tento konkrétní respondent měl na mysli ponejvíce to, aby se nestavěly budovy, 
které nezapadají do kontextu místa. Citlivým okem je pohlíženo na developerské projekty 
popsané v první kapitole, ale i na zcela soukromé přestavby vil a domů. 

 
Typickým příkladem projektu, který se nikomu z místních nelíbí, je zástavba zeleného 

trojúhelníkového náměstíčka, které nabízelo výhled na ústí Hanspaulky do Tiché Šárky. Na 
tomto nevelkém svažitém pozemku stávala uprostřed barokní kaple. Poté co byla za minulého 
režimu v poměrně zchátralém stavu zbořena, sloužil pozemek s lavičkami jako jeden z mnoha 
Hanspaulských parčíků k procházkám, výhledům, hanspaulskému bloumání či dětským hrám. 
Tento kousek travnaté plochy s vyšlapanými cestičkami byl obzvláště oblíbený právě proto, 
že i děti věděly, že tam stávala kaple, a že je tudíž výjimečný. Mimo to se k lavičkám musel 
člověk tak trochu vyškrábat do kopce, což obzvláště v dětských očích dodávalo místu na další 
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zajímavosti. Pro mne a mé kamarády to bývalo místo, kam se chodily hrát kuličky. Místo i 
přes skutečnost, že kaple, ve které za mládí mých respondentů bydlela hanspaulská chudina, 
už několik desítek let nestojí, dávalo tušit, že je místem výjimečným a historií popsaným. 
Projekt, který měl na pozemku původně vzniknout vzbudil vlnu odporu, právě proto, že 
nezapadá do kontextu. 
 

 
Článek z časopisu Hanspaulka 

 
Nyní však na tomto místě vzniká něco pravděpodobně ještě méně citlivého. 

Kolemjdoucí neumějí přijmout to, co roste před jejich zraky. Z místa, které kdysi nastavovalo 
svou náruč se stává kus země, který nejen že nebude přístupný lidem, ale nebude přístupný 
ani jejich pohledům. Stavba, která má už v začátku svého vývoje poctivou tvárnicovou zeď do 
výšky nelidských měřítek se obrňuje proti vnějšímu prostoru, uzavírá pěší do stísňující uličky 
a narušuje přirozenost plynutí prostoru. V novém uspořádání místa obehnaného zdí a 
uzavřeného garážovými vraty, která lze ve vzhledu počínající hrubé stavby tušit, si již nikdo 
nic o historii místa nepřečte. Vzpomínky snad chvíli zůstanou, ale bez opory v krajině jen 
těžko budou mít dlouhého trvání. Kontinuita prostoru není samozřejmá, je možno ji svým 
chováním ctít ale i zneuctít, a na to jsou obyvatelé v této oblasti poměrně citliví. Jiří 
Rathouský, známý grafik a Hanspaulan, se ve svém výše přetištěném článku odvolává na 
genius loci. 

„Domníváme se, že mnohá hanspaulská obydlí, která jsou odsuzována jako „polírské 
stavby“, jsou daleko bedlivější a nenarušují dané prostředí a generální plán daného 
území než výkřiky po „modernosti“. To není staromilství, to je respektování genia 
loci.“ (Rathouský 2000) 
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Respektování genia loci? „Moderní architektura“ místo kaple. 

 
V okolí jsou i jiná místa, na jejichž zachování či zvelebení je vynakládáno nesmírné 

úsilí. Pro určitou skupinu obyvatel mohou tato místa mít hlubší význam než pro jiné, ale 
všichni se shodnou na tom, že by byla škoda o ně přijít. Jedním takovým místem je „Velká 
louka“ na jejíž záchraně nyní pracuje jedno z hanspaulských občanských sdružení. Tato louka 
je místem, kam většina místních chodila sáňkovat, kam se chodí se psy, kam se na Vánoce 
chodí zdobit stromečky zvířátkům s lampiónovým průvodem, kde se odehrávaly koncerty 
hanspaulských kapel. Trocha trávy, pár stromů a tolik významů. V průběhu posledních dvou 
let na louce byla opravena kaplička, zrekonstruovány schody, vykáceny náletové dřeviny a 
uspořádán koncert na podporu Velké louky. Na Velkou louku si přišlo zahrát mnoho kapel 
z Hanspaulky a okolí. Koncert byl sám o sobě aktem upevňování kontinuity. Obnova louky, 
která byla jeho cílem, má zcela stejný smysl. Tato louka je důkazem toho, že zeleň je jedním 
z médií, která umožňují probouzet vzpomínky a podílet se na životě místa. Účastníci všech 
aktivit, nejen na Velké louce, se do místa vpisují a již navždy budou jeho součástí. A je 
celkem jedno, jestli jejich zásah do prostoru měl formu záchrany celé louky, bezprostředního 
jammování, zdobení stromečků a zpívání koled, procházky se psem, dětských her či 
romantických okamžiků s milovanou osobou. Je to místo které svým charakterem vybízí 
k nejrůznějším aktivitám. Je to prostor který žije, a je to právě zeleň, jež v tomto prostoru 
prostředkuje sepětí přítomnosti a budoucnosti s minulostí. 
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Plakát Koncertu pro Velkou Louku.17

                                                 
 Zdroj: http://oshendluvdvur.webzdarma.cz/plaklouka.jpg 17
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DUCH ZELENĚ 
 
 Lidé se mohou díky tomu, jak je jejich prostředí uspořádané, cítit jeho součástí, mohou 
ho přetvářet, mohou o něj pečovat, mohou díky němu vzpomínat na události, jež v něm zažili 
buď oni sami, anebo jejich předchůdci. Toto intimní soužití s místem často vede k prožitkům, 
které se mnohým mohou zdát neuvěřitelné. Nejprostším příkladem takových zážitků je 
inspirace, která pramenní z toho, jak na nás místo působí. Jako by k nám místo promlouvalo a 
nechávalo nás na věci nahlížet jeho očima. Na Hanspaulce vždy žilo a dosud žije mnoho 
umělců, a mnozí z nich si chodí svou inspiraci „vychodit“ po okolí. Jednotlivé ulice, rohy, 
zákoutí jsou vepsána do písniček a románů, které to někdy dávají okatě najevo, ale velmi 
často to pokoutně tají a ducha místa šíří, aniž by ho obnažovaly. Vnuknutí a inspirace může 
patrně přicházet kdykoli a kdekoli, těžko říci, jestli na díle poznáte, zda vzniklo na záchodě, 
ve sprše či při procházce po Hanspaulce. Důležité je, že nejen umělci jsou přesvědčeni, že 
k nim místo promlouvá, a to často mnohem roztodivnějšími způsoby než je pouhá inspirace. 
Lidé, se kterými jsem hovořila mi vyprávěli mnoho neobyčejných příběhů. Tyto příběhy jsou 
nepochybně součástí žitého prostoru Hanspaulky a dokumentují jakou silou vnější prostředí 
může na obyvatele působit a zároveň – což je nesmírně podstatné - zpětně obohacují místní 
krajinu. 
 Hanspaulské prostory nabízejí mnoho zákoutí, křovin, opuštěných zahrad, kde se do 
běžného života vkrádají neuvěřitelné a tajemné prožitky. V hanspaulské krajině jsou místa, 
která vzbuzují strach, respekt, zvědavost či napětí. Jsou to místa, která jsou něčím výjimečná. 
Prožitky spojené s těmito místy nesplývají s duchem celého prostoru, zůstávají výjimečné. 
Jedním z takových objektů je zámeček Hanspaulka. Je to již desítky let chátrající barokní 
stavba umístěná ve svahu nad Prahou nedalo hanspaulské školy. Paní PL vypráví: „To bylo 
tak tajemný místo. My jsme žili s tim, že tam jsou kostry. My jsme kolem chodili obloukem. 
My jsme nevěděli, že jsou to archeologové.“  
 

 
Barokní zámeček Hanspaulka s novou střechou. Bude přebudován na „bordel“?18

                                                 
18 Místní obyvatelé, kteří jsou znepokojeni neutěšeným stavem Hanspaulského zámečku a jeho neustálým převáděním na 
nové majitele napůl v žertu říkají, že by z něj byl výjimečně umístěný „bordel“. (blízko na letiště, blízko na Hrad) 
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Za války však byl v okolí podle paní PL ještě druhý strašák. Na louce, na které 

v dnešní době vzniká Obytný komplex Hanspaulka: „bydlel takzvaný pérák, jako že měl péra 
na nohách, to byl ňákej Němec nebo kdo, byla to taková legenda, když se odrazí, tak mohl 
skočit kamkoli a děti se toho báli a lidi z toho měli srandu.“ Než jsem se stačila vyptat na 
podrobnosti pokračovala paní PL: „a taky tam byl Ferda Žiletkář, ten tam měl svůj brloh, ten 
rozřezával děti a tahal je do brlohu, bylo to za války a takový zákoutí byly blbý.“ Všechna 
tyto strašidla v prostoru Hanspaulky svým způsobem přetrvávají dodnes, jsou to totiž jedny 
z respondentčiných nejsilnějších vzpomínek. Hanspaulské křoviny takovými příběhy ožívají a 
stávají se skutečnou součástí života místa. 
 
 Za úrovní pozemku bývalé mateřské školky sousedící s hotelem Praha je již mnoho let 
zahrada, které si nikdo příliš nevšímá, nikdo do ní nechodí a která bují a žije vlastním 
životem. Mateřská školka v jejíž zahradě jakoby mimoděk stojí zednářský pavilon, ve kterém 
si ještě před dvaceti lety děti hrály, sousedí s touto opuštěnou zahradou dlouhatánským 
plotem. Kus nekrocené a zapomenuté přírody byl pro děti ve školce, stejně jako pavilon, o 
kterém nikdo netušil, že má nějaký význam, vždy přitažlivý. Podél plotu se odehrávalo 
mnoho her. Za plotem jsme jako děti pozorovali srnky jak se míhají mezi stromy. Nemám 
nejmenší zdání odkud se vzalo přesvědčení, že za plotem žijí také Šmoulové. Iluze místa 
někde v lesích, kam nikdo nechodí a o kterém dospělí nevědí byla dokonalá. Nepamatuji si již 
přesně kolik hodin jsme u plotu jako děti prostály, ale jsem si jistá, že jsem jednoho Šmoulu 
viděla schovávat se za stromem. 
 

 
Jedno z Hanspaulských zákoutí. 
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Jakou roli v tomto světě strašidel, tajemství, přízraků a všelikých bytostí hraje 
konkrétní podoba zeleně si neodvažuji odhadnout. Rozhodně však určitý typ zeleně je pro 
usidlování, život a přežívání takových bytostí příhodnější než jiný. Nechci tvrdit, že na 
sídlištích, v centrech měst či v suburbiích žádná strašidla nežijí. Lidský prvek je velmi mocný, 
i když se prostředí staví proti němu. V případě zeleně - a zahrad obzvláště - je však 
pravděpodobnost zázraků velmi vysoká. Podíváme-li se na způsob, jak je zahrada jako prostor 
využívána například ve filmech, zjistíme, že tajemné události a zázraky jsou v takovém 
prostředí zcela přirozené. Lidé často mluví o tom, že Hanspaulka má ducha, myslím, že pokud 
bychom ho chtěli najít, měli bychom se vydat na toulky hanspaulskou zelení, mezi zahradami, 
zarostlými ploty, opečovávanými alejemi, rozkvetlými záhony, opadaným listím, výhledy do 
krajiny, opršenými lavičkami, zrekonstruovanými vilami a polorozpadlými kapličkami a 
usedlostmi. Pokud budeme vnímaví a budeme se místu chtít oddat nemůžeme tohoto ducha 
minout. 

 

 
Zahrada, ve které žili Šmoulové. (nyní po vyčištění od přebujelé zeleně) 
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ZÁVĚR A DISKUSE – ZELEŇ JAKO METAFORA 
 
 Zeleň má mnoho významů. Může vystihovat téměř všechna konkrétní a velmi silně 
prožívaná pozitiva bydlení na Hanspaulce. Může vyjadřovat snahu reklamních agentur nabízet 
vše, co lidé žádají, v jediné komoditě. Zeleň je označením celkového vyznění prostorového 
uspořádání. Zeleň je vhodně zasazená květina. Síla této metafory nezáleží totiž na rozměrech, 
ale právě na tom, jak s ní v každodenních situacích zacházíme. Zeleň může být zploštěna na 
kvalitu prostoru samotného, ale mnohem větší impozantnosti nabývá, až když jako zeleň 
obstojí i při obývání člověkem. Až vztah s jejími obyvateli ji pomáhá přehoupnout se 
z úrovně vyjádřené metaforou „ideální lokality“, využívané právě v marketingu, na úroveň 
„lokálnosti“ vyjádřené metaforami „charakter“, „zbraň“, „kontinuita“, „intimita“ a „duch 
zeleně“. Těchto dalších významů už pak většina míst proklamujících „bydlení v zeleni“ již 
spíše zneužívá. Ne každá zeleň je totiž zelení v takové formě, aby byla schopna reprezentovat 
všechny představené metafory. Zeleň musí odpovídat místu, být citlivá, být svolná žít s lidmi 
jejich životy a teprve pak nebude pouhým reklamním trikem, ale bude vždy vyhledávaným 
útočištěm. 
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Seznam respondentů: 
 
 
 
HF 40 let – rodačka, žije s celou rodinou na Hanspaulce, místo pro ní hodně znamená, říká 

o sobě: „jsem patriot“, je umělecky založená 
PL 70 let – od narození žije v okolí Hanspaulky, navštěvovala na Hanspaulce základní 

školu 
EM 75 let – na Hanspaulku se přistěhoval za ženou, ani na jednu nedá dopustit 
BV   80 let – rodák, s Hanspaulkou žije a pečuje o ni 
BI  75 let – rodák, aktivně se účastní organizace hanspaulských společenských akcí 
JA 35 let – na Hanspaulce v minulosti několik let žil 
JN 55 let – rodák, v minulém roce se z Hanspaulky s lítostí odstěhoval 
OH 45 let – rodačka, z Hanspaulky se odstěhovala, ale vrací se za maminkou, sbírá 

informace o Hanspaulce 
RG 75 let – rodačka, po svatbě se z Hanspaulky odstěhovala 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Motivy z titulních stránek obálek desátého ročníku časopisu Hanspaulka. 

Autor: L. Novotná 
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