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ÚVOD 

„... město je nepochopitelné bez prostoru, v němž se rozkládá, 

jeho empirický rozměr je především prostorový.“ 

(Augé, 1999, 109) 

 

K etnografickému výzkumu velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny mne přivedl dlouhodobý 

zájem o rozvoj města, kde žiji, zájem o toto specifické místo a jeho obyvatele a nadšení pro 

architekturu a urbanismus, jež úzce souvisí s městským plánováním. Cílem mé práce je hlubší poznání 

tohoto území, jeho obyvatel a snaha o pochopení logiky procesů tvorby tohoto prostoru. Jde mi o to, 

jak a kým nebo čím je zkoumaný prostor utvářen, jak je vyjednáván, jak je o něm rozhodováno. 

Rozvoj města je v současnosti velmi aktuální téma, jeho dynamika nabrala v Praze v poslední době na 

intenzitě i rychlosti. Velká rozvojová území jsou rozlehlé plochy uvnitř města, nejedno v jeho širším 

centru, v nichž byl rozvoj dosud uměle potlačen a postupně se spouští. Na některých z nich jsou již 

naplánovány či realizovány nové čtvrti a možnosti rozvoje se posunou o krok dále v roce 2023, kdy 

má vejít v platnost nový Metropolitní plán, který redevelopmentu těchto území rozvazuje ruce. 

Lokalita Bohdalec – Slatiny (brownfield Strašnice) se od většiny aktuálních projektů nových čtvrtí liší, 

nejedná se o liduprázdné místo, je to zčásti osídlená oblast se stoletou historií původních nouzových 

kolonií, kterou provází mnohaleté pokusy o její vyprázdnění. Můj výzkum je zaměřen na socio-

materiální (re)produkci prostoru obývané části tohoto území, opírám se přitom o teorii Henri 

Lefebvra. Henri Lefebvre je také autorem konceptu právo na město, který dále rozvíjí David Harvey, a 

který ve své práci využívám rovněž. 

Práci člením klasicky do tří hlavních částí, teoretickou, metodologickou a empirickou. V teoretické 

části popisuji výše zmíněné koncepty, pohled vědy na prostor a další pojmy, se kterými pracuji. Ve 

druhé kapitole uvádím, jaké metodologické postupy jsem zvolila. Pro svůj výzkum jsem si vybrala 
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etnografii, která svými bohatými prostředky vyhovuje mému cíli hlubšího poznání zkoumané lokality 

a tvorby prostoru. Třetí kapitola je empirickou částí této práce. V ní představuji výsledky svého 

výzkumu, analýzu a interpretaci vytvořených dat, která během výzkumu vznikla. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. PROSTOR V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH 

Prostor je v této práci chápán tak, jak na něj nahlíží sociální vědy, tedy jako sociálně (socio-

materiálně) konstruovaný. Konceptualizace prostoru prošla v průběhu tzv. prostorového obratu (Soja, 

1989 in Matoušek, Osman, 2014) proměnou, kdy se uvažování o prostoru jako o inertním, 

abstraktním poli změnilo v relační, vztahové pojetí prostoru a vyzdvihlo jeho aktivní roli, kdy prostor 

ovlivňuje sociální realitu stejně jako do té doby preferovaná dimenze času. „Sociálně-prostorová 

teorie tak zdůrazňuje propojenost prostorových a sociálních fenoménů“ (Osman, 2014, 34) a je 

„nástrojem pro analýzu společnosti1“ (Lefebvre, 1991, 34). Před obratem se jednotlivé obory vůči 

sobě spíše vymezovaly, ale během něj přichází koncem dvacátého století otevřenější, 

interdisciplinární perspektiva. „Kulturní a prostorový obrat v akademickém prostředí ukazují na 

dynamické proměny sociálního (sociálně konstruovaného) prostoru a myšlených „hranic“ mezi 

jednotlivými disciplínami“ (Matoušek, Osman, 2014, 18). Díky tomu mohu čerpat ze zdrojů různých 

disciplín, které prostor tematizují. 

Jednou z klíčových inspirací tohoto obratu byla mimo jiné práce Henri Lefebvra, francouzského 

geografa, sociologa a filosofa. Jeho koncept produkce prostoru je stěžejní teorií, na které v této práci 

stavím. 

V sociální a kulturní antropologii, která zkoumá člověka v jeho prostředí (lidské chování je z podstaty 

ukotvené v prostoru a prostor je chováním zpětně ovlivňován (Bourdieu, 1977)), je prostor 

tematizován širokou škálu konceptů. Mezi ty, nad kterými jsem uvažovala a shledávala je jako 

potenciálně přínosné pro mou práci, patří kromě již zmíněné produkce prostoru (Lefebvre, 1991, Low, 

2009) ještě místo a ne-místo (Augé, 1992), veřejný a soukromý prostor (Pospěch, 2013, Stulíková, 

2015), materiální kultura  (Miller, 2014, Búriková, 2014), teritorializace, deteritorializace, 

 
1 vlastní překlad 
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reteritorializace (Szaló, 2007, Appadurai, 2013), domov a domácnost (Low, Lawrence-Zúniga, 2003, 

Bahloul, 1996, Vacková, Galčanová, 2014), paměť (Nora, 1998), dohled a disciplinace (Foucault, 

2000), socioprostorová exkluze a marginalizace (Růžička, 2011, Stulíková, 2016), gentrifikace (Sýkora, 

2004), nebo právo na město (Lefebvre, 1991, Harvey 2008). Poslední z jmenovaných zastává v mé 

práci roli vyústění výzkumu. 

Prostor města je tématem výzkumu urbánních studií, jež se prolínají takřka všemi sociálněvědními 

obory. K výzkumu prostoru města přistupuji pohledem urbánní antropologie, ve které město může 

hrát roli prostředí i předmětu výzkumu. Podle Michele de la Pradelle (1996) se studium urbánní 

antropologie rozlišuje na a) etnologii města, tedy urbánní společnosti jako takové, b) etnologii 

určitého města, tedy kolektivní urbánní identity a c) etnologii ve městě. Jinými slovy, město může být 

v souvislosti se zkoumáním člověka chápáno jako fenomén, můžeme studovat jedinečnost 

společnosti konkrétního města, nebo je město terénem, kde studujeme sociální vztahy v prostoru 

skrze každodenní empirické situace a snažíme se pochopit způsob „fungování mikrosociálního 

prostoru“ a uchopit „logiku, podle které se v něm chovají aktéři“. Město přitom nemá být jen 

„dekorací“, ale „hraje hlavní roli v organizování sociálních vztahů“ (de la Pradelle, 1996, 193). 

Podle těchto charakteristik etnograficky zkoumám obývanou část této lokality, dívám se na místo 

samé, jeho fyzickou i sociální podobu, zaměřuji se na jednání aktérů a snažím se postihnout klíčové 

momenty. To má vést k poodhalení některých procesů, které stojí za konstrukcí tohoto prostoru. 

 

1.2. SOCIO-MATERIÁLNÍ (RE)PRODUKCE PROSTORU 

Perspektivu, díky které lze prostor a jeho utváření analyzovat komplexně, a která je zaměřena 

primárně na městský prostor, mi poskytuje koncepce Henri Lefebvra o produkci prostoru promýšlená 

v knize The production of space (Lefebvre, 1991). Prostor je v kapitalisticky uspořádané urbánní 

společnosti podle Lefebvra společensky utvářen neboli produkován. Takto produkovaný prostor 

Lefebvre analyzuje skrze trojici konceptů: prostorové praktiky (spatial practice), reprezentace 
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prostoru (representations of space) a prostory reprezentací (representational spaces), které se 

navzájem ovlivňují, a které se v procesu tvorby prostoru prolínají a působí společně (Lefebvre, 1991). 

Prostorové praktiky představují způsob porozumění prostoru v jeho materiální podobě tak, jak je 

vnímaný smysly. Vyjadřují, jakým způsobem je vnímána empirická skutečnost, prostá jakékoliv 

abstraktní konceptualizace (Osman, 2014). „V rámci vnímaného prostoru ztělesňují úzké spojení mezi 

každodenní realitou (denní rutina) a městskou realitou (trasy a sítě, které spojují místa vyhrazená pro 

práci, soukromý život a volný čas)“2 (Lefebvre, 1991, 38). Jde tedy o jakýsi „tělesný vztah“ (Osman, 

2014) k prostoru. Vztahují se okolnímu světu, uspořádání prostoru a transportních sítí a 

zprostředkovávají kontinuitu (Lefebvre, 1991). Pro prostorové praktiky je také důležitá řeč, jaké názvy 

fyzický prostor nese, vyjadřují totiž určitý způsob užití prostoru a tím způsob jeho konstituce 

(Lefebvre, 1991). Skrze procesy spojené s prostorovými praktikami se prostor (re)produkuje na úrovni 

vztažené k reprezentacím prostoru i na úrovni vztažené k prostorům reprezentací. 

Reprezentace prostoru představují porozumění prostoru jako něčemu abstraktnímu, myšlenému, 

kalkulovanému, znázorněnému.  Je to prostor plánů, map, konceptů nebo ideologií, které vytváří 

profesionálové, vědci, plánovači, architekti, urbanisté či technokraté. Tento prostorový mód je ve 

společnosti dominantní. (Lefebvre, 1991). Podle Lefebvra je třeba „studovat nejen historii prostoru, 

ale i historii reprezentací společně s jejich vztahy – vzájemnými, s praktikami a ideologií3“ (Lefebvre, 

1991, 42). Nepřehlednost, roztříštěnost, divokost území v materiální i vlastnické struktuře se 

v reprezentacích prostoru uvádí do řádu, nad takovou strukturou se pak lépe vykonává dohled. 

Z nestabilizovaného se stává stabilizované. 

Prostory reprezentací pak označují, jak rozumíme prostoru žitému, zakoušenému.  Jsou asociovány 

s jejich přímými obyvateli a uživateli, umělci či filosofy a jsou vždy subjektivní (Osman, 2014). Jde o 

prostor utvářený aktivitami jeho uživatelů (Elden, 2009b in Osman, 2014), každodenním životem. 

Prostory reprezentací v sobě obsahují mentální i fyzické aspekty (Lefebvre, 1991), obsahují tedy 

 
2 vlastní překlad 
3 vlastní překlad 
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aspekty prostorových praktik i reprezentací prostoru a přesahují je. Právě tato rovina chápání 

prostoru otvírá možnost „emancipačního hnutí“ (Lefebvre, 1991 in Osman, 2014, 44), odsud vyvstává 

volnost, otevřenost, neregulovanost prostoru a rezistence, jsou to jakési „kontraprostory“ (Osman, 

2014, 45). 

Prostor v kapitalisticky uspořádané společnosti se (re)produkuje během dvou neustálých 

protisměrných procesů, vycházejících z prostorových praktik. Proces spojený s reprezentacemi 

prostoru produkuje dominantní diskurs a je podle Lefebvra primárním mocenským nástrojem státu, 

který tak vytváří falešný pocit neutrality, a který má snahu prostor homogenizovat a komodifikovat, 

aby nad ním usnadnil možnost dohledu, regulace a ekonomického zužitkování (Osman, 2014). Proces 

spojený s prostory reprezentací, který je propojen s neformální oblastí společenského života a 

neodpovídá zájmům státu a elit, je nástrojem přímých uživatelů prostoru, kteří tak tzv. kontra-

praktikami (Lehečka, 2021) jdou proti procesu spojenému s reprezentacemi prostoru. Jde o neustálé 

vyjednávání a přivlastňování prostoru (Lefebvre, 1991, Osman 2014). 

Vzhledem k tomu, že proces produkce prostoru je neustálý, neprodukuje se pouze jednou, ale utváří 

se znovu a znovu a stále se přetváří, doplňuji před slovo produkce předponu (re) (podle Osman, 2014 

a Lehečka, 2021). A protože materialita je nevyhnutelně v prostoru spojena se sociálními aspekty, 

užívám zde spojení socio-materiální (re) produkce prostoru (Lehečka, 2019, 2021), adekvátně totiž 

postihuje rovnocennost a propojenost obou vrstev. Lefebvre sice vyzdvihuje tvorbu prostoru 

sociálního, v jeho triádě je však materiálno obsaženo. 

 

 
1.3. PRÁVO NA MĚSTO 

Východisko, které mi pomáhá interpretovat závěry a zamyslet se nad jejich významem pro 

zkoumanou lokalitu a její obyvatele je teorie práva na město, kterou poprvé formuloval Henri 

Lefebvre (1996) a v současnosti rozvíjí antropolog a geograf David Harvey (Harvey, 2008, 2012). 

Právo na město je podle Harveyho jedním z nejcennějších lidských práv, které je ovšem zanedbáváno. 
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Člověk stvořil město a formuje ho k obrazu svému, přetváří ho, stejně tak jako (v procesu 

(re)produkce prostoru) město přetváří člověka. Právo na město není jen právem jedince na přístup ke 

zdrojům města, je kolektivním právem město měnit a tím měnit sebe (Harvey, 2008). Tato 

transformace závisí na uplatnění kolektivní schopnosti formovat urbanizační procesy v kapitalistické 

společnosti (Harvey, 2008). Schopnost formovat urbanizační procesy je v rukou úzké skupiny 

mocných a obyvatelé města (místa) jsou v nevýhodě, právo na město prosazuje rovnoměrnější 

rozdělení sil. Teorie práva na město má mít demokratizační účinek, připisuje zvýšený podíl moci 

obyvatelům a tím vyvažuje nerovnováhu v procesu (re)produkce prostoru mezi reprezentacemi 

prostoru a prostory reprezentací. Není to tedy jen právo město užívat, ale právo o něm i rozhodovat, 

přičemž s právem se vždy pojí i zodpovědnost. Participativní rozhodování o městě je cestou, která má 

utvářet město demokraticky. „Otázku, jaké město chceme, nelze odloučit od toho, po jakých 

sociálních vazbách, vztahu k přírodě, životním stylu, technologiích a estetických hodnotách toužíme“ 

(Harvey, 2008)4. Harvey kritický postoj k neudržitelnému hospodářskému růstu a tvorbě měst pro 

investice, a nikoliv pro bydlení, vyjadřuje také ve svých příspěvcích na konferencích a v debatách.5 

 

1.4. VÝZKUM NOUZOVÝCH KOLONIÍ 

Ve svém výzkumu čerpám oporu také v pracích, které se věnovaly fenoménu nouzových kolonií nebo 

přímo zkoumané lokalitě či její části. Je to především etnografická práce kurátorky Muzea hl. m. 

Prahy Jany Viktorínové z roku 2010, která je zdrojem informací primárně o Slatinách, o formování a 

vývoji místní komunity, o historickém kontextu místa nebo jeho materialitě. Nouzové kolonie 

specifikuje jako „území koncentrovaného provizorního bydlení sociálně vyloučené nejchudší vrstvy 

obyvatel“ (Viktorínová, 2010, 4). Je také autorkou zatím nepublikovaného článku, kde doplňuje 

 
4 Harvey, David. 2008. Dostupné z: https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-
the-city, nepaginováno, vlastní překlad. 
5 např.  Smart City Expo World Congress, Barcelona, 2016, dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=4cL5c600R3o, online přístup 31.12.2021 
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informace o sousední kolonii Pod Bohdalcem (Viktorínová, 20176). Dalšími zdroji jsou práce Vandy 

Tůmové (Jiříkovské) (1971), na kterou J. Viktorínová navazuje, a která považuje kolonie za jakýsi 

„mezistupeň mezi městem a venkovem“ a to svým umístěním, strukturou obyvatel a způsobem 

života. (Tůmová, 1971, 2); Ladislava Štěpánka (1978), z jehož práce J. Viktorínová taktéž čerpá a pro 

něhož byly „barákové kolonie“ etnograficky zcela neprobádaným fenoménem, a který popisuje jejich 

vývoj a život jejich obyvatel (Štěpánek, 1978, 139); a dále Stanislava Holubce (2008) nebo Evy 

Novotné (2018). 

 

1.5. VEŘEJNÝ, SOUKROMÝ A URBÁNNÍ PROSTOR 

Pavel Pospěch (2013) ve svém textu Městský veřejný prostor: Interpretativní přístup užívá 

sociologickou definici veřejného prostoru jako ze zákona přístupného za normálních okolností všem, 

přičemž se v něm setkávají lidé, kteří se nemusí znát (Pospěch, 2013). Veřejný prostor tedy chápu ve 

smyslu exteriéru společného, ne-exkluzivního. Bude mne zajímat vlastnické nastavení, kdy veřejný 

automaticky neznamená ve vlastnictví státu / města. V tomto veřejném prostoru jsem se pohybovala. 

Soukromý prostor chápu jako protiklad veřejného, je to prostor, do kterého běžně cizinec vstup 

nemá, jsou to zde zejména interiéry budov. Tento prostor předmětem mé (terénní) práce není, ale 

z podstaty mentálního propojení s ostatním prostorem ho nelze úplně pominout a rozumím mu jako 

něčemu, co hraje roli v pojmech bezpečí, domov, bydlení a také soukromé vlastnictví, jehož struktura 

je také předmětem výzkumu. 

Vzhledem k charakteru území je tu i prostor, který není úplně veřejný ani čistě soukromý, vstup na 

něj je vhodný pouze se souhlasem daných obyvatel. Nefunguje ani jako poloveřejný prostor, který je 

charakteristický pro částečně uzavřené bloky činžovních domů, které se v této lokalitě nenacházejí. 

Jedná se o zahrádky. Odehrávají se na nich soukromé činnosti, jsou ale i (nikoliv však ve všech 

 
6 Viktorínová, Jana. Historica pragensia 8/2017, Praha, Muzeum hlavního města Prahy, v tisku. Zatím 
nepaginováno. 
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případech) viditelné z veřejného prostoru, tento prostor na něj fyzicky přímo navazuje. Jako příhodná 

se mi jeví definice urbánní prostor, která je definicí urbanistickou: „urbánní prostor je veřejný prostor 

rozšířený o současně vnímané přilehlé privátní pozemky a fasády, tedy vymezený podle vnímání“7. Je 

to prostor, který mne zajímá také, a ke kterému vztahuji pojmy rekreace, relaxace, zahrádkaření, 

samozásobitelství (Gibas, 2013). 

 

1.6. VIRTUÁLNÍ PROSTOR 

Na tomto místě specifikuji i virtuální prostor, a to podle Jakuba Trojana. Ten jej charakterizuje jako 

„prostředí interakce jednotlivců, skupin i celých organizací na nehmotném základu“ (Trojan, 2014, 

20) a porovnává ho s fyzickým světem, vyjádřeným matematicky (Mazur, 2007 in Trojan, 2014) 

doplněným ne-matematicky vyjádřeným prostorem lidské existence a prožitků (Lefebvre, 1991 in 

Trojan, 2014). Oproti tomu u virtuálního prostoru fyzický prostor neexistuje, co však existuje je lidská 

mysl, vnímání a imaginace (Trojan, 2014). 

  

 
7 Zdroj zdroj: I. Kaplan – přednášky IMUD: http://www.uzemi.eu/pojmy/urbanni-prostor, online přístup 
31.12.2021 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 

2.1. VÝZKUMNÉ TÉMA, CÍLE A OTÁZKY 

Tématem mé práce je prostor velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny v Praze, specifické 

lokality širšího centra města s venkovským charakterem. Toto území prochází procesem plánování 

radikální transformace, jež spočívá v likvidaci stávajícího charakteru území a tvorby nové městské 

čtvrti. Jedním z jeho specifik je, že není liduprázdné, můj výzkum je zaměřen právě na obývanou 

oblast. Zasazení do širšího rámce VRÚ považuji za důležité při hledání logiky procesu (re)produkce 

tohoto prostoru v současnosti. V roce 2023 má také dojít k ukončení stavební uzávěry, která je 

zásadním omezením celého území trvajícím od roku 1999. 

Cílem mého dlouhodobého výzkumu bylo hlubší porozumění tomuto území a jeho obyvatelům, 

hlubší pochopení utváření tohoto prostoru a jeho socio-materiální (re)produkce. Výzkum navazoval 

na vlastní projekt z roku 2018 a započal v průběhu roku 2019 a trval do konce roku 2021. 

Otázky se v etnografii formulují a dále upřesňují v průběhu výzkumu, tak jak výzkum postupuje a 

zaostřuje na významné skutečnosti. Zajímala mě materiální i sociální povaha tohoto místa. V rámci 

mapování a evidence lokality jsem pátrala po původních stavbách nebo jejich částech, pro dokreslení 

fyzické podoby jsem vedla v patrnosti i ostatní vystavěné a přírodní prostředí. Šlo mi zároveň o 

nahlédnutí na místní život, o přiblížení pohledu místních obyvatel. Zkoumala jsem procesy 

vyjednávání a rozhodování o území a kladla si otázky na jejich dopady. 

Jak se ukázalo, volba teoretického zázemí, které poskytuje komplexní pohled na prostor byla velkou 

výhodou. V době pandemie (viz více v Reflexi) mi umožnila udržet hlavní cíl mého výzkumu, i když 

jsem byla nucena vypustit hloubkové rozhovory a mentální mapy, důležitou část tvorby dat 

antropologického zkoumání. Přesměrováním zaměření na hlubší průzkum virtuálního prostoru, 

reprezentací prostoru a rozhodovacích procesů se výzkum stále ubíral k vytyčenému cíli, i když ne 
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původně zamýšlenou cestou. Uskutečněním a analýzou hloubkových rozhovorů a mentálních map se 

může poznání tohoto místa v budoucnu dále prohlubovat. 

 

2.2. VÝZKUMNÁ STRATEGIE A METODA 

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní strategii, která umožňuje místo důkladněji pochopit. Ideální 

metodou výzkumu pro mne v tomto případě byla etnografie. Ta má široké možnosti ve volbě technik 

tvorby dat a dlouhodobý časový interval výzkumu, díky čemuž se mohu k hlubšímu vhledu do 

prostředí propracovat. 

Etnografii ovšem nevnímám jako pouhý prostředek k rozkrytí pohledu „zdola“, „protože se zabývá 

systematizací pohledů a zkušeností konkrétních aktérů“ (Gosh, Grygar, Skovajsa, 2007, 9). Naopak 

pomocí ní chci hledat „širší strukturální souvislosti „lokální znalosti“ v mocenském rozložení, a tím 

přinášet poznání o obecnějších společenských jevech“ (ibid: 9). 

U kvalitativní strategie výzkumu nejde o objektivní, měřitelné ověřování a dedukování jako ve 

strategii kvantitativní, ale naopak o snahu socio-materiální realitu rozkrýt v její hloubce, jde o 

porozumění. Zaměřuji se tudíž na to, jak se lidé ve svém prostředí chovají, co dělají, jak o tom uvažují 

a mluví, jaký prožitek se s tím váže. Také jak do toho vstupují ostatní aktéři jako autority, lidé z okolí a 

dále prostředí sociální (lidské), přírodní i vystavěné, které ovlivňuje významy i praxi a je jimi 

recipročně samo ovlivňováno. To vyžaduje jít a zkoumat tyto jevy v prostředí samotném (Novotná, 

2019). 

Při tomto způsobu výzkumu vede poznání od jednotlivého k obecnému, je tedy induktivní a dává 

rovněž důraz na specifičnost (idiografický přístup). Proces výzkumu můžeme a vlastně musíme 

interaktivně adaptovat podle jeho průběhu, např. na nová zjištění anebo neočekávané situace. Vše 

probíhá zároveň, jak tvorba dat, tak průběžná interpretace, i následné zpřesňování a zaostřování 

procesu výzkumu na základě již zjištěného, neexistuje (ani nemůže) přesný harmonogram, vše se 



17 
 

podřizuje aktuálnímu stavu (Novotná, 2019). Z podstaty etnografie jsem se snažila být velmi otevřená 

a všímat si všeho, byť zdánlivě nepodstatných věcí, usilovala jsem o to, aby pro mě nic nebylo 

samozřejmé. 

 

2.3. TECHNIKY TVORBY DAT 

V etnografii patří mezi hlavní techniky tvorby dat zejména pozorování, rozhovory a analýza 

dokumentů (Hendl, 2016). V této práci jsem využila pozorování nezúčastněné i zúčastněné, 

neformální rozhovory i rozhovory polostrukturované, které částečně probíhaly telefonicky. Analýze 

jsem podrobila i dokumenty a elektronické zdroje, resp. virtuální prostor včetně sociální sítě. 

Do lokality jsem opakovaně vstupovala v různou denní (několikrát i noční) dobu a trávila v ní vždy 

několik hodin. V lokalitě běžně nebyla možnost se někde posadit a pozorovat, procházela jsem 

uličkami křížem krážem, zastavovala se na různých místech, hovořila s lidmi v uličkách nebo (většinou 

zpočátku) přes plot, vícekrát jsem byla pozvána na pozemek zahrádky. 

Díky otevřenějšímu online prostoru jsem absolvovala či měla možnost sledovat záznam řady 

konferencí, jednání veřejné správy, debat a přednášek týkajících se lokality nebo tématu. Pořizovala 

jsem terénní poznámky, poznámky z konferencí, debat a přednášek, fotografie i videozáznamy 

prostředí. Vyhledávala jsem v médiích a publikacích tištěných i virtuálních, na webových stránkách, 

v databázích (např. katastr nemovitostí, cenová mapa). Zakreslovala jsem trasy a objekty do map, 

vyplňovala jsem evidenční listy jednotlivých budov. Účastnila jsem se osobně různých výstav a 

komentovaných vycházek, prezentací, konferencí, diskusí a přednášek a vznášela dotazy. Podnikla 

jsem minimálně 64 neformálních rozhovorů, komunikovala jsem s veřejnou správou. 

Otevřenost online prostoru v mém výzkumu od určité chvíle nahrazovala uzavřenost fyzického 

prostoru. Díky tomuto uzavření došlo k přesměrování od hloubkových rozhovorů k intenzivnějšímu 

vytěžení elektronických zdrojů, resp. virtuálního prostoru. Původně zamýšlené mentální mapy, které 
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se měly vytvářet během hloubkových rozhovorů, se nezhotovily. Určitou náhradou za hloubkové 

rozhovory mi byly polostrukturované rozhovory, které jsem z části podnikla telefonicky, a tedy pouze 

s informátory, na které jsem získala během svých pochůzek terénem telefonický kontakt. Při osobním 

kontaktu je pro výzkumníka důležitou součástí prostředí, atmosféra a vizuální vjem, telefonický 

kontakt umožňuje alespoň audio vjemy projevů emocí. E-mailovou korespondenci jsem v tomto 

případě zhodnotila jako nevhodnou, více informátorů e-mailem nedisponovalo nebo by pro ně byla 

tato forma komunikace nevyhovující a tím by byli někteří vyřazeni. 

Terénní poznámky jsem si psala ručně na místě přímo při terénní práci a/nebo co nejdříve psala / 

přepisovala / doplňovala v elektronické formě. Ty už měly takovou strukturu, aby se v nich pohodlněji 

hledaly a třídily informace. U fotografií je vždy záznam data a času, je k nim vztažen i zápis terénních 

poznámek tak, aby bylo možné si zpětně představit místo a situaci, což mají podpořit i zákresy do 

map. Evidenční listy budov měly jednotnou strukturu včetně obrazového materiálu (fotek a kreseb), 

měly tedy formu již nějakým způsobem utříděných dat. Vzhledem k tomu, že neexistoval dostatečně 

podrobný relevantní mapový ani jiný podklad, na jehož základě by bylo možné evidenci 

zaznamenávat, bylo nutné takový vytvořit, byl jedním z výsledků spolupráce na mapování a evidenci. 

 

2.4. REFLEXE, SITUOVANOST 

Při svém výzkumu jsem dbala na to, abych vnímala nejen to, co zkoumám, ale i sebe, svůj přístup ke 

zkoumanému, své předporozumění, případné předsudky i to, jak může být zkoumané ovlivněno mou 

přítomností. V průběhu výzkumu jsem se musela vypořádat s několika záležitostmi, které jsem 

vypozorovala nebo si je uvědomovala. 

Během terénního výzkumu i procesu psaní práce jsem musela neustále vědomě udržovat odstup od 

vlastních pocitů, které jsem vůči lokalitě a místním lidem cítila. Terén jsem znala od dětství, ovšem za 

insidera jsem se nepovažovala. Má znalost vycházela z faktu, že v lokalitě Sedmidomky žila má starší 

příbuzná, se kterou jsem se vídala často, sama jsem ale v té době místo běžně nenavštěvovala. Také 
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Bohdalec znám dlouhodobě díky obyvatelům jednoho z místních domků. Nabízela se otázka využití 

tohoto kontaktu jako gatekeepera (viz dále v oddílu Terén a výběr vzorku). Měla jsem přirozenou 

tendenci při postupném navazování kontaktů s místními nějak lidem a místu „pomoci“ v zachování 

hodnot, které jsem v něm objevovala, a které v něm vidí i místní obyvatelé. Samotné uvědomování si 

situace, kontrola a snaha o získání co nejširšího spektra informací postačila k eliminaci ovlivnění této 

práce i terénu. 

Zpočátku práce, kdy jsem do terénu chodila sama, jsem se cítila nesvá, obzvlášť po upozornění dvou 

mužů, abych tudy sama nechodila. Bylo to dáno i vzpomínkami na vyprávění mé příbuzné, která při 

našich setkáních částečně s humorem a částečně vážně popisovala své obavy ohledně bezpečí. 

Kromě vylekání výhrůžně štěkajícími psy jsem se však do žádné nebezpečné situace nedostala, proto 

jsem se snažila svůj předsudek kontrolovat nebo situaci řešila terénní prací s doprovodem, například 

po setmění, kdy v lokalitě není veřejné osvětlení. 

Dalším dilematem, které jsem řešila, byla má souběžná angažovanost jako zaměstnankyně Úřadu 

Městské části Praha 10. V jednu chvíli jsem byla současně badatelkou i zástupkyní instituce, která má 

k tomuto místu vztah jako správce územního celku Prahy 10, ale i jako vlastník některých významných 

nemovitostí. V průběhu svého výzkumu jsem (ještě pouze jako badatelka) začala spolupracovat na 

mapování a evidenci staveb s potenciálem možné památkové ochrany s Ing. arch. Janem Vaškem, 

vedoucím oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10. Má účast na tomto 

projektu pokračovala i v průběhu mého zaměstnání a během terénní práce jsem tuto skutečnost 

v rozhovorech uváděla. Zaměstnavatel o mém výzkumu od začátku věděl a terénní práci a spolupráci 

při mapování a evidenci povoloval. Svou činností jsem se podílela na tvorbě výstupů, které jsou 

součástí výzkumné analýzy. Tato situace mi neplánovaně poskytla hlubší vhled i do prostředí správy 

tohoto místa, což můj výzkum obohatilo. 

Mapování a evidence se částečně účastnila také Csilla Barkász, studentka, která spolupracovala 

v období cca podzim 2019–jaro 2020, a jejíž diplomová práce se této lokality týká. S ohledem 



20 
 

na dlouhodobost výzkumu byla snaha o nezasahování jedna druhé do práce, ale z podstaty stejného 

terénu to bylo obtížné. Není jasné, kolik informátorů jsme oslovily obě, o několika případech jsem se 

při zpětné vazbě z terénu dozvěděla. 

Musela jsem se vypořádat také s problémem ohraničení svého výzkumu. Proces tvorby města je 

kontinuální a sledovat jej nepřestávám a „zastavit ho“ v jednom momentu, vymezit koncový okamžik, 

od kterého již nebudu přidávat nové poznatky do svého výzkumu, pro mě bylo složité. V této době se 

děje kolem rozvoje města, nových čtvrtí a velkých rozvojových území hodně významného, co bude 

mít vliv i na tuto lokalitu a její obyvatele. Nakonec jsem toto koncové místo musela určit nejen proto, 

abych splnila podmínky bakalářské práce, ale i proto, abych ukotvila mnou do té doby určené 

význačné aspekty procesu tvorby prostoru a nerozmělňovala je. 

Zohlednit jsem také musela situaci způsobenou pandemií Covid.19, která přinesla a stále přináší 

velkou zátěž, uzavření škol, práce, kultury a celé společnosti. Pro mne znamenala mimo jiné 

přerušovanost terénní práce a komplikace s rozhovory. Na druhou stranu se více otevřel virtuální 

svět, kam se přesměrovalo velké množství aktivit a společenských kontaktů, včetně mých. Získala 

jsem také časový odstup od některých dějů a mohla sledovat dopady této nestandardní situace na 

lokalitu. 

 

2.5. TRIANGULACE 

Triangulace, tedy kombinace více perspektiv, která zvyšuje kvalitu výzkumu, budu dosahovat na třech 

úrovních. Datové triangulace dosáhnu tvorbou dat z různých zdrojů, v tomto případě pracuji s daty 

od různých typů aktérů. Teoretickou triangulaci mi poskytuje sama teorie H. Lefebvra, která nahlíží 

produkci prostoru skrze triádu konceptů, jež tvoří jeden celek a analýza je tak komplexní. Triangulaci 

metodologickou mi zajistí etnografie, ve které využívám více technik tvorby dat (Novotná, 2019). 
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2.6. ANONYMIZACE 

Z důvodu ochrany osobních dat anonymizuji v tomto textu jména informátorů. Nahrazuji je kategorií 

(obyvatel/ka, zahrádkář/ka, návštěvník/ce ap.) a pokud lze tak i lokalizací (Slatiny, Bohdalec ap.). 

Vzhledem k tomu, že je zde komplikovaná situace z hlediska vlastnictví, nepřikládám evidenční karty 

domů a vytvořený mapový podklad, aby nebylo možné identifikovat stavby. V některých případech 

neidentifikuji osoby blíže žádným způsobem, pokud mám zato, že by to mohlo danou osobu nějak 

negativně ovlivnit. Při fotografování a natáčení jsem se snažila cíleně pořizovat záznam tak, aby 

pokud možno nebyly vidět tváře osob, případně jsem následně použila rozostření. Veřejně dostupná 

jména osob z institucí (ÚMČ, IPR atd.) nebo zhotovitelů studie či jiných prací (díky Registru smluv a 

dalším registrům či veřejným informacím) mohou být v práci uvedena. 

 

2.7. TERÉN, VÝBĚR VZORKU 

Zkoumaným terénem (Obr. č. 1.) je specifická lokalita v městské části Praha 10, na rozhraní čtvrtí 

Michle, Záběhlice a Strašnice. Jedná se o velké rozvojové území Bohdalec – Slatiny (viz mapa VRÚ 

BSBS, Obr. č. 2. a mapa VRÚ v Praze, Obr. č. 3.), resp. o jeho obývanou část, prostor původní zástavby 

bývalých nouzových kolonií Pod Bohdalcem a Na Slatinách a těsně přilehlých částí Sedmidomky a 

Záběhlice (podle mapy8 Pod lesíkem). Jednotlivé obydlené části jsou v mapách, oficiálních 

dokumentech i neoficiálních zdrojích označeny různými názvy a někdy se více částí označuje jménem 

pouze jedné z nich. Ve svém výzkumu užívám místní názvy tak, jak jsou nejběžněji užívány místními 

obyvateli: Bohdalec, Slatiny, Triangl, Sedmidomky, Záběhlice, Trnkov. Terénní výzkum probíhal 

v prvních pěti jmenovaných, kde se také odehrávalo mapování a evidence prováděné pro ÚMČ Praha 

10. Trnkov je součástí velkého rozvojového území (VRÚ) a v rámci výzkumu ho nelze úplně vyloučit 

 
8 Zdroj: www.mapy.cz, online přístup 31.12.2021 
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z důvodu jeho určité sociální propojenosti, terénní práce v něm však neprobíhala, nebyl součástí 

mapování. Ze strany obyvatel Trnkova byl projeven zájem o účast na případných dalších výzkumech. 

Svým způsobem dalším terénem mi byl i úřad městské části, kde jsem pracovala a také virtuální 

prostor, díky kterému jsem se mohla účastnit celé řady diskusí, konferencí, jednání veřejné správy i 

online přenosů vycházek dalším velkým rozvojovým územím. 

 
Obr. č. 1. Vyznačení terénu. Zdroj: Katastr nemovitostí.9 

 

Výběr osob, se kterými jsem uskutečnila neformální rozhovory, byl částečně zaměřený, primárně 

jsem plánovala oslovovat obyvatele staveb vykazujících známky původnosti a lidové architektury, ale 

nakonec mne vedl terén, neupřednostnila ani neopominula jsem žádnou příležitost hovořit 

s člověkem přítomným v terénu (Novotná, 2019). Byť jsem měla teoretickou možnost využít 

gatekeepera, neučinila jsem tak hned v začátku vzhledem k tomu, že nemívám potíže s oslovováním 

 
9 Zdroj: www.ikatastr.cz, online přístup 31.12.2021 
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lidí, začínala jsem v jiné části lokality a chtěla jsem též nejdříve zakusit povahu studovaného prostředí 

(Novotná, 2019) jako cizinec. Chtěla jsem zažít prostor a nahlédnout tak do sféry prostorů 

reprezentací jako přímý účastník. Terén mne pak sám přivedl k prvním rozhovorům s místními v této 

části lokality. Gatekeeper měl přijít v pozdější fázi výzkumu a v další části lokality zprostředkovat 

kontakty k uskutečnění hloubkových rozhovorů a tvorby mentálních map. Ty však nebylo možné 

zrealizovat. Dalšími informátory pro mě byli aktéři z předem vybrané veřejné správy, zejména IPR 

Praha, Magistrát hl. m. Praha nebo Úřad městské části Praha 10. 
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3. EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1. AKTÉŘI 

Prvním krokem analýzy je identifikace aktérů, kteří se v této lokalitě na tvorbě prostoru podílejí. Tak, 

jak je složitá struktura území a jeho vývoj, tak se v průběhu času zkomplikovala i struktura aktérů.  

Hlubším rozborem jsem se chtěla přiblížit k podrobnějšímu porozumění, jaké faktory formují vztah 

aktérů k místu. Informace jsem zjišťovala zejména v terénu, doplňující fakta mi poskytl virtuální svět. 

Aktéry jsem rozčlenila v souladu s Lefebvrovou teorií do následujících skupin, které dále dělím. 

V rámci uživatelů prostoru platí, že někteří aktéři spadají do více než jedné. 

První skupinou jsou uživatelé tohoto konkrétního prostoru, druhou pak veřejná správa a odborníci. 

Třetí je prostor sám ve své přirozenosti i vystavěnosti a spolupráci s časem. 

Uživatele prostoru lze charakterizovat podle způsobu užívání prostoru jsou jimi: obyvatelé stálí, 

sezónní (např. zahrádkáři a další obyvatelé, kteří se např. na zimní období přemisťují jinam) a 

obyvatelé občasní (víkendové či několikadenní pobývání); 

podle vztahu k místu: obyvatelé původní (potomci), obyvatelé nepůvodní starousedlíci, obyvatelé 

nepůvodní novodobí, obyvatelé ilegální a bezdomovci, návštěvníci lokality. Mezi návštěvníky počítám 

cyklisty a cílené návštěvy jednotlivců a skupin. Náhodní chodci se v lokalitě během mého výzkumu 

nevyskytli a podle slov oslovených obyvatel se prakticky nevyskytují. 

Dále pak podle příslušnosti k jednotlivým částem lokality, které pojímám jako teritorium10 

(mikročtvrť): Bohdalec, Slatiny, Triangl11, Sedmidomky, Záběhlice, Trnkov12. 

 
10 Teritorium jako součást identity jedince, jak ji chápe Appadurai, 2013. 
11 Zdroj: https://www.naslatinach.cz/slatinz-triangl/, online přístup 31.12.2021 
12 Lokalita Trnkov nebyla přímou součástí terénní práce, obyvatelé zkoumané lokality na něj však odkazovali, 
disponuji také informacemi od obyvatelky Trnkova, která tlumočila postoj jeho obyvatel i vlastnické poměry. 
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Dále je možné specifikovat uživatele podle vlastnických vztahů. Zápisy z jednání Úřadu městské části 

Praha 10 (ÚMČ) a reakce na sociální síti hovoří o vlastnících velkých, doplňuji protipól malých. Velké 

dělím na státní (městské), firemní a soukromé. Malí vlastníci jsou soukromí jednotlivci. Vlastnictví se 

dělí také podle toho, zda je oficiálně zaneseno v katastru nemovitostí či není a také zda se týká pouze 

pozemku, pouze budovy nebo obojího. Vzhledem k zaměření výzkumu na obytnou funkci prostoru, 

velké aktéry do terénní práce a podrobné analýzy nezahrnuji, figurují zde jen v tomto základním 

rozlišení. Jmenované skupiny (v kombinaci) se ve vztahu k prostoru projevují nějakým způsobem 

odlišně / odstupňovaně (více ve Vlastnictví). 

Specifickým aktérem uživatelem je také pracoviště Policie v Sedmidomkách. 

Samostatným aktérem uživatelem jsou ještě spolky. V současnosti jsou zapsány spolky Na Slatinách, 

z. s., Oáza klidu Pod Bohdalcem a Občanské sdružení SEDMIDOMKY. Spolek Na Slatinách, z. s. je v 

současnosti jediným místním občanským sdružením vyvíjejícím v lokalitě aktivitu ve smyslu 

resistence. Je iniciátorem petice „Za zelené Slatiny“ z roku 2017, která je stále aktivní, a kterou 

prosazovala i bývalá opozice na radnici. Při posledních volbách opozice zvítězila a vstoupila do vedení 

úřadu. S tím bylo možné pozorovat i jistý postupný posun v razanci prosazování zájmů místních 

obyvatel směrem k větší umírněnosti i nižší intenzitě a mezi obyvateli kolují i informace o údajné 

snaze petici již uzavřít. 

Druhou základní skupinou jsou aktéři veřejné správy a odborníci. Sem řadím Úřad městské části 

Praha 10 (ÚMČ) (kde s lokalitou souvisí dva odbory: Odbor životního prostředí a územního rozvoje a 

Odbor kultury a projektů), Magistrát hl. m. Prahy (MHMP), státní podnik České Dráhy, Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), Centrum architektury a městského plánování (CAMP), 

který hraje roli prostředníka, mediátora, platformy pro diskusi. Za aktéra zde považuji i stát, který 

skrze přijímané zákony zejména v poslední době do prostoru vstupuje například novým zněním 

zákona o vyvlastnění (umožňuje zrychlit proces) a potenciálně i novelou zahrádkářského zákona 

(ochrana pozemků spolků). 
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Dalším aktérem jsou tvůrci Urbanistické studie Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice 2019 (US 

BSBS 2019). Architektonické studio Jiran a partner architekti zhotovilo v roce 2017 první verzi a v roce 

2019 druhou verzi studie, jejímž objednatelem je ÚMČ Praha 10. US BSBS 2019 je reprezentací 

prostoru, která zásadním způsobem prostor mění, a proto je jí věnován samostatný oddíl. 

V tomto případě je aktérem nakonec i širší veřejnost, která se vyjadřuje už nyní, a to nejen obyvatelé 

přilehlých čtvrtí, kterých se má týkat například zásadní zhuštění dopravy, ale v podstatě obyvatelé 

celé Prahy, i mimopražští s ohledem na dopady studie například v souvislosti s poptávkou po bydlení 

a vysokými cenami nových bytů. 

Za aktéra považuji i pandemii, která zásadním způsobem ovlivnila (re)produkci prostoru města jako 

celku. Podle urbánního ekonoma Edwarda Glaesera jsou epidemie městské, protože město je 

koncentrované a zároveň je vstupem i křižovatkou. Města jsou totiž „v jádru absencí fyzického 

prostoru mezi lidmi. Spočívají v hustotě a blízkosti. Všudypřítomný odstup, který nastal v roce 2020, 

znamenal také v určitém smyslu rapidní deurbanizaci našeho světa.“ 13. Při práci v terénu jsem zde 

zaznamenala změnu spíš opačnou. Místní byli častěji na svých zahrádkách (zejména v počátcích 

pandemie na jaře a dále během roku při příznivém počasí) a zušlechťovali je, rekreovali se, relaxovali. 

Výrazné to bylo u dětí, které nechodily do školy a pohybovaly se místem i ve větších skupinkách, což 

jsem zde neviděla jako úplně běžné (terénní deník 2020). 

 

3.2. REPREZENTACE PROSTORU 

3.2.1. Územní rozvoj Prahy 

Pochopit vztahy a souvislosti tvorby prostoru skrze reprezentace prostoru pro mne znamenalo 

proniknout do rozhodovacího procesu o území. Přitom jsem se dostala až na úroveň evropských 

 
13 Zdroj: Edward Glaeser v příspěvku do rubriky Urban talks, dostupné z: 
https://www.campuj.online/blog/urban-talks-edward-glaeser, online přístup 31.12.2021 
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zásad, ale bez kontextu jsem se neobešla. Územní rozvoj konceptualizuje město jako celek a při 

vytváření představy o jeho podobě bere v potaz i širší vztahy vnitřních lokalit vůči sobě navzájem, 

vůči celku, potažmo vůči celému území našeho státu. Podle Petra Hlaváčka, 1. náměstka primátora hl. 

m. Prahy, se rozvoj Prahy v současnosti řídí ideou zahušťování města14 (a s tím souvisejícího 

dopravního řešení), resp. nerozrůstání města do krajiny15, nebo také „kompaktnosti“16. Tyto 

myšlenky odpovídají konceptu kompaktního města či města krátkých vzdáleností17, jenž má zajistit 

ekonomickou udržitelnost v návaznosti na budování infrastruktury.18 I proto, aby se město 

nerozrůstalo do svého okolí, je třeba jej zahušťovat. Tato strategie má zároveň omezit dopravní zátěž 

z důvodu dojíždění na delší vzdálenosti. Rozvoj Prahy se bohatě inspiruje i v zahraničí.19 

V této lokalitě se to projevuje konkrétně ve snaze veřejné správy toto velké rozvojové území včlenit 

do urbánní struktury, „poměštit“ ho, protože v tuto chvíli je považováno za „neměstské“. Strategii, 

kterou volí, je likvidace většiny stávající struktury a vytvoření zcela nového prostoru bez kontinuity. 

Nereflektuje přitom realitu místních obyvatel ani realitu vlastnických vztahů. 

V rozvoji Prahy bylo možné zaznamenat změny, proces rozhodování o území města se s příchodem 

nové politické reprezentace zrychlil20 a těsně předtím se rozšířila i možnost pro veřejnost tento 

proces lépe sledovat. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha, který vznikl v r. 2012 

z původního Útvaru rozvoje hlavního města Prahy – URHMP) zřídil na své půdě v září r. 2017 

informační centrum CAMP (Centrum architektury a městského plánování21). Je to platforma, která 

 
14 Petr Hlaváček, MHMP, Velké změny Prahy – Bydlení, CAMP 8.12.2021, záznam z navštívené diskuse bude dle 
informací z FB stránky CAMPu dostupný zde: https://www.campuj.online/, online přístup 31.12.2021 
15 Zdroj IPR Praha: https://iprpraha.cz/stranka/65/konec-rozrustani-mesta-do-krajiny, online přístup 
31.12.2021 
16 Zásady urbánní politiky, kap. Reurbanizace, str. 8, dostupné z: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-
rozvoj/regionalni-politika/koncepce-a-strategie/zasady-urbanni-politiky-(1), online přístup 31.12.2021 
17 Např. CAMP: https://www.campuj.online/blog/setrna-mesta, online přístup 31.12.2021 
18 Petr Hlaváček, MHMP, Velké změny Prahy – Bydlení, CAMP 8.12.2021 (viz. pozn. 7) 
19 Různé debaty na https://www.campuj.online/, online přístup 31.12.2021 
20 Např. portál hl. m. Prahy: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/zivotni_prostredi/praha_vyhlasila_stop_stav_pro_zmen
y.html; nebo: Petr Hlaváček, MHMP, Velké změny Prahy – Bydlení, CAMP 8.12.2021, kde uvádí mimo jiné 
zrychlení procesu změn územního plánu o cca 73 % od doby převzetí příslušné gesce v roce 2018. 
21 na sociální síti nazvané uměleckou galerií 
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má informovat a propojovat v diskusi co nejširší spektrum účastníků. Diskusí se účastní současné i 

minulé vedení města, např. Petr Hlaváček, zastupitel a 1. náměstek primátora hl. m. Prahy, náměstek 

primátora Adam Scheinherr, Tomáš Hudeček, ředitel sekce rozvoje IPRu a bývalý primátor, společně 

se zástupci IPR Praha (Ondřej Boháč) a odbornou i laickou veřejností. Slovo mají v CAMPU zástupci 

odborné veřejnosti jak ze sféry urbanistické a architektonické, tak i odborníci ze sociálněvědních 

oborů. CAMP poskytuje možnost sledovat některé záznamy zpětně, což poskytuje souvislosti. 

Rozhodovací proces je poměrně komplikovaný a rozumět mu znamená lépe rozumět krokům 

podniknutým a mít možnost předvídat možné kroky další. Proto jsem pro ucelenější pochopení 

rozhodovacích procesů týkajících se tohoto prostoru mapovala také širší kontext plánovacích 

nástrojů, kterými se rozvoj města řídí. Platí nebo je v přípravě velké množství dokumentů, politik, 

zásad, koncepcí, generelů, plánů atd. na různých úrovních veřejné správy. Těmi, které mají dopad na 

toto území jsou (hierarchicky řazeno shora dolů) zejména: Politika územního rozvoje22, Zásady 

územního rozvoje23, Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy24 (ÚP nebo Územní plán), 

resp. Metropolitní plán hlavního města Prahy25 (MP nebo Metropolitní plán) nahrazující ÚP v r. 2023, 

Regulační plán (městských částí) nebo Územní studie (konkrétní lokality). O přípravě a schválení 

dokumentů má veřejnost informace dostupné, nikoliv však neomezeně dlouho, seznámena je ale až 

s konečným zněním a nemá většinou možnost podobu dokumentu ovlivnit.26 Některé dokumenty 

vznikají z potřeby naplňovat evropská kritéria pro rozvoj a od toho se pak odvíjí další, regionální a 

místní nástroje. (Nejen) ze statutu velkého27 rozvojového projektu vyplývá také možnost čerpání 

 
22 Politika územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj, dostupné z: 
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-
republiky, online přístup 31.12.2021 
23 Zásady územního rozvoje, pořizovatel MHMP, zpracovatel IPR Praha, dostupné z: 
https://iprpraha.cz/stranka/28, online přístup 31.12.2021 
24 Územní plán dostupný z: https://iprpraha.cz/stranka/10, online přístup 31.12.2021 
25 Metropolitní plán dostupný z: https://iprpraha.cz/stranka/11, online přístup 31.12.2021 
26 Např. Zásady územního rozvoje, Politika územního rozvoje apod. 
27 Označení „velký“ (rozvojový) projekt, „velké“ rozvojové území, „velké“ změny Prahy, „velký“ vlastník je jistým 
způsobem určující pro přístup k lokalitě. Zdroj: https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/dobra-praxe-strategicke-
planovani-jedna-z-podminek-rozvoje-mest.aspx, https://iprpraha.cz/stranka/60/velka-rozvojova-uzemi, 
https://www.campuj.online/zaznamy/velkezmeny 
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finanční podpory na rozvoj města / místa. Snaha správy města naplňovat kritéria daná evropskými 

principy není v rozhodování o území zřejmá ihned, pokud se běžně občan v rozhodovacím procesu 

vcelku důkladně neorientuje. Na úrovni státu je o městech mimo jiné rozhodováno prostřednictvím 

Ministerstva pro místní rozvoj, které nastavuje pravidla pro urbánní rozvoj v celé ČR, v souvislosti 

s čerpáním zdrojů z Evropské Unie. Praha spadá pod metropolitní rozvojovou oblast, které jsou v ČR 

tři (Praha, Brno, Ostrava).28 

Pro toto území byla vytvořena Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice 2019 (US 

BSBS 2019)29, která se týká téměř celé plochy velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny a také 

části Strašnic, která do VRÚ nespadá. US BSBS pojednávám v samostatném bodě dále. Regulační 

plány městských částí jsou podrobnějším plánem území dané městské části, který rozvíjí Územní 

(resp. Metropolitní) plán. Prozatím žádná s pražských městských částí Regulační plán zpracovaný 

nemá. Územní plán pak koncepčně řeší celé město, ten dnešní je ovšem podle vedení města 

zastaralý, a proto již minulá reprezentace začala s tvorbou nového Metropolitního plánu. 

Podle Zásad urbánní politiky30 jsou klíčovými strategiemi v rozvoji měst mimo jiné ochrana kulturního 

dědictví a zachování a spravování přírodních zdrojů (ESDP31), podpora lokální identity, větší 

angažovanost (role) měst v územním plánování, zvýšení participace občanů. Hlavní architekt města, 

IPR Praha zastává názor, že to, co je pro lokalitu specifické, co ji dělá tou lokalitou, kterou je, by se 

mělo chránit32. 

 
28 Zdroj: Zásady urbánní politiky (aktualizace 2017 a v letošním roce dochází k další aktualizaci, která není na 
stránkách ministerstva dostupná), dostupné z: 
https://www.mmr.cz/MMR/media/MMR_MediaLib/Podpora%20region%c5%af%20a%20cestovn%c3%ad%20r
uch/Region%c3%a1ln%c3%ad%20politika/ZUP_2017.pdf, online přístup 31.12.2021 
29 US BSBS 2019 dostupná z: https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-
urbanisticke-studie-bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice, online přístup 31.12.2021 
30 Zásady urbánní politiky (2017) Dostupný z: https://mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalni-rozvoj/regionalni-
politika/koncepce-a-strategie/zasady-urbanni-politiky-(1) , online přístup 31.12.2021 
31 Evropská perspektiva územního rozvoje. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/evropska-unie/uzemni-
agenda-evropske-unie/uzemni-agenda-eu-2020 
, online přístup 31.12.2021 
32 Zdroj: https://iprpraha.cz/stranka/68/ochrana-charakteru-lokalit, online přístup 31.12.2021 
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S těmito nástroji se pojí také míra rozhodovacích pravomocí vůči území, což hraje roli v tom, jak 

vnímají správu tohoto místa místní obyvatelé, pro které není situace přehledná. Za hlavního hybatele 

místní lidé považují Úřad městské části Praha 10, ke kterému mají ambivalentní vztah. 

Na úřad nejde, když nemusí, je to prý strašný. Bojovali s ním strašně dlouho, už nemají energii. Nebýt 

jedné fajn úřednice, neví, co by dělali. (Terénní deník 2021) „Jsme pro ně přítěž“ (obyvatelka) 

Zkoumaný terén tvoří neoddělenou součást velkého rozvojového území a tento statut lokalitu řadí 

mezi území, se kterými má město plány z hlediska svého celkového rozvoje a v rámci velkých 

rozvojových projektů je v gesci hl. m. Prahy, nikoliv místní samosprávy. Obývaná část tohoto území 

není nijak zřetelně vyčleněná, je zahrnuta mezi zbylý neobytný charakter území. 

Podle Petra Hlaváčka (1. náměstek primátora hl. m. Prahy, MHMP) jsou největšími problémy Prahy 

doprava a bydlení.33 

3.2.2. Územní plánování 

IPR Praha definuje územní plánování jako „nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro 

výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi 

úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy“34. Pod hlavičkou IPR Praha je 

v současnosti zpracováván nový plán regulace území: Metropolitní plán hl. m. Prahy (MP)35, který má 

v roce 2023 nahradit stávající Územní plán (ÚP). Ten již s přenesením stavební uzávěry vzhledem ke 

schválené urbanistické studii BSBS 2019 nepočítá. 

„Prostor je pro město cenný zdroj“ uvádí Strategický plán hl. m. Prahy. Idea zhušťování města proto, 

aby se nerozrůstalo do širšího prostoru kolem svých hranic a nebralo tak více půdy, aby se zkrátily 

vzdálenosti (do zaměstnání, k občanské vybavenosti, za zábavou) a tím se i snížila automobilová 

 
33 Petr Hlaváček, MHMP, Velké změny Prahy – Bydlení, CAMP 8.12.2021, záznam z navštívené diskuse bude dle 
informací z FB stránky CAMPu dostupný zde: https://www.campuj.online/, online přístup 31.12.2021 
34 Zdroj: https://www.iprpraha.cz/clanek/72/o-uzemnim-planovani-v-praze 
35 Odkaz na MP: https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/ 
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doprava, je zakotvena oficiálních dokumentech36, schválených strategiích a agendách na úrovni 

celostátní, celoměstské i regionální (městských částí). Pražské Vinohrady, kde je hustota 200-300 

obyv./ha jsou pozitivním příkladem dostatečně zahuštěné, ekonomicky udržitelné městské čtvrti 

„krátkých vzdáleností“. Další ideou je například „recyklace území“, kterou by se města měla naučit 

stejně, jako se naučila recyklovat odpad37. 

Účinnosti Metropolitního plánu (MP), který již stavební uzávěru neobsahuje a otvírá tak širší 

možnosti nakládání s územím, má být dosaženo v roce 2023. Mezi dalšími kroky, které k tomu 

povedou, je podle harmonogramu38 procesu MP zveřejnění návrhu upraveného podle připomínek39 a 

veřejné projednání. V následujících krocích však již další zapracování připomínek není. VRÚ jsou 

rozsáhlá území, která přinesou současným obyvatelům např. vyšší míru zatížení z dopravy a vyšší 

hustoty obyvatel a budou mít dopady nejen na čtvrti v těsném sousedství. Je v zájmu všech obyvatel 

města přistupovat k procesu plánování aktivně. Z druhé strany je k tomu nutná součinnost autorit, 

transparentnost procesu a dostatek času na participaci. Je také podstatný detailní pohled na 

jednotlivá území a vyhnutí se generalizaci. O váze připomínek rozhodovalo zastupitelstvo MHMP. 

Nepřehledná situace v pravomocích všemožných institucí, odborů, výborů, komisí atd. orientaci 

v procesu tvorby prostoru města stěžuje. Stěžuje ji i jazyk, jakým elity informace předávají veřejnosti. 

Také velké množství reprezentací (dokumentů) orientaci neulehčuje. Rozhodování o městě není 

jednoduchý a přímočarý proces, každý si představuje město po svém. Podle Harveyho práva na 

město by měl být podíl obyvatel v rozhodování o městě vyváženější, než je tomu v současnosti. Díky 

tomu pak bude město budováno méně pro investice a více pro život jeho obyvatel. 

 
36 Zdroj např.: https://www.iprpraha.cz/ekonomickaanalyza 
37 Zdroj: https://www.iprpraha.cz/bubny 
38 Harmonogram složený z těchto navazujících kroků: 1. rozhodnutí a pořízení, 2. zadání, 3. koncept 
odůvodnění, 4. zveřejnění návrhu, 5. společné jednání, 6. zapracování připomínek, 7. zveřejnění upraveného 
návrhu, 8. veřejné projednání, 9. vydání, 10. účinnost. Je aktuálně vyznačeno, které fáze již proběhly a 
v současnosti je proces mezi 5. a 6. bodem. K nalezení zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/proces 
39 Účastníky připomínkového řízení byly jednotlivé instituce, odborníci, firmy i jednotlivci. Povědomí o 
chystaném Metropolitním plánu nebo CAMPu v té době ale nebylo nijak významně široké. Podle účasti na 
akcích CAMPu se domnívám, že ani dnes ještě není jeho existence a role dostatečně veřejně známa. 
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3.2.3. Stavební uzávěra 

Stavební uzávěra40 je nástrojem regulace, který má umožnit absolutní dohled nad prostorem a jeho 

(re)produkcí. Vyznačením velkého rozvojového území a uvalením zákazu neregulovaného rozvoje si 

městské autority drží nad územím kontrolu již od roku 1999. Změna v území je možná pouze na 

základě výjimky ze stavební uzávěry. O výjimky žádaly firmy i místní obyvatelé, některým bylo 

vyhověno. Nedávno probíhalo jednání o schválení výjimky ze stavební uzávěry umožňující stavbu 

polyfunkčního areálu odpadu.41 

Při mém výzkumu nikdo územím nechodil a stav staveb nekontroloval, ale informace o 

příležitostných kontrolách či číslování zahrádek mi byly poskytnuty. Při kontrole a zjištění změny 

stavu bez povolení by se jednalo o tzv. černou stavbu. Za černou stavbu jsou dnes považovány mnohé 

zahrádkářské chatky i některé domky nezapsané v katastru nemovitostí. V době svého vzniku však ty, 

které měly nouzové číslo, jisté oficializace dosáhly, ta v dnešní době nemá právní základ. Nouzové 

číslo už je jen kuriozitou, předmětem sběratelské vášně místního obyvatele a zájmu dalších lidí. Je to 

něco, co se pojí s identitou místa (Low, 1992) 

3.2.4. Velké rozvojové území 

Lokalita má podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP)42 charakter velkého 

rozvojového území, kterých je v Praze celkem 15 a velké rozvojové území Bohdalec – Slatiny, 

brownfield Strašnice (VRÚ BSBS), v jehož rámci jsem prováděla výzkum obydlené části Bohdalec – 

Slatiny, patří mezi ně. Velké rozvojové území (VRÚ) je dle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

 
40 Zdroj: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/staveb
ni_uzavery/index.html, online přístup 8.12.2021 
41 Zdroj: http://byty.praha10.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=72919, online přístup 8.12.2021 k aktivní 
položce s možností otevřít soubor s informacemi, online přístup 31.12.2021 k již neaktivní položce bez možnosti 
otevření souboru s informacemi 
42 Odkaz na ÚP: https://www.iprpraha.cz/vykresyup 
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(IPR Praha), jenž plní funkci městského architekta, klíčová lokalita pro rozvoj města v jeho 

budoucnosti43.  

Od roku 1999 platí pro všechna VRÚ (v Praze kromě Letňan) do doby tzv. prověření stavební uzávěra 

podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy, o stavební uzávěře ve velkých rozvojových územích Prahy, 

ve znění pozdějších předpisů. 44 VRÚ BSBS je tedy zatíženo stavební uzávěrou, která zásadně omezuje 

vlastnická práva a možnosti nakládání s územím. Pro prolomení stavební uzávěry je nutné před 

jakoukoliv novou výstavbou nejprve území prověřit. K tomu slouží územně plánovací dokumentace 

(regulační plán) nebo územně plánovací podklad (urbanistická studie), mezi nimiž je rozdíl 

v závaznosti; územně plánovací dokumentace závazná pro územní plán je přímo, územně plánovací 

podklad, k němuž se řadí i urbanistické studie nikoliv. Závaznosti urbanistické studie se má dosáhnout 

podpisem smluv s investory na základě Metodiky o kontribuci v území. Dokument Metodika 

kontribuce investorů do území45, resp. Metodika spolupodílu investorů do území46, který je 

metodickým doporučením městským částem pro změny ÚP, a který vznikl ve spolupráci Magistrátu 

hl. m. Prahy a IPR Praha, určuje pravidla toho, jakou měrou se investor / developer při vzniku nové 

čtvrti zavazuje podílet na financování občanské vybavenosti. V listopadu letošního roku byly 

aktualizovány Zásady územního rozvoje47, které jsou dokumentací nadřazenou nad Územním plánem, 

a ve kterých se schválily úpravy v terminologii z důvodu pravomoci ohledně transformačních území / 

ploch. 

Během výzkumu jsem se pravidelně vracela na webové stránky IPR Praha, kde jsem navštěvovala 

zejména záložky s informacemi konkrétně o US BSBS a kde jsem také hledala celoměstský kontext 

reprezentací. Při kontrole informací v prosinci 2021 jsem se již k informacím, které do té doby byly o 

 
43 Zdroj: https://iprpraha.cz/stranka/60 
44 Zdroj: https://www.iprpraha.cz/clanek/65/velka-rozvojova-uzemi-a-velka-uzemi-rekreace 
45 Metodika kontribuce investorů do území v návrhu, verze 2.3 z 8/2020, uveřejněno na webových stránkách 
IPR Praha dne 9.12.2021: https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/metodika_kontribuce_investoru.pdf 
46 Metodika spolupodílu investorů do území, verze 4.0 z 16.3.2021, uveřejněno na webových stránkách 
Magistrátu hl. m. Prahy: https://www.praha.eu/file/3254972/metodika_kontribuce_investoru.pdf 
47 Zdroj: https://iprpraha.cz/stranka/3943/praha-aktualizuje-zasady-uzemniho-rozvoje 
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US BSBS uveřejněné, nedostala, na stránkách už se nenacházely. S podobným problémem zpětně 

nalézt informaci ve virtuálním prostoru jsem měla zkušenost vícekrát, mimo jiné také na stránkách 

koalice Vlasta, kdy jsem hledala archiv ze srpna 2017, kdy ještě koalice nebyla ve vedení radnice, a 

kde měly být uvedeny informace související s podepsanou peticí.  

V Metropolitním plánu patří VRÚ pod tzv. transformační a rozvojové plochy. U mnoha z nich již 

probíhá schvalování a realizace projektů transformace, například Smíchov City, Bubny – Zátory a 

Vltavská, Nákladové nádraží Žižkov, Florenc, Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice, kde vznikají 

nebo mají vznikat nové čtvrti. V procesu přeměny jsou i projekty jako Trojmezí, Drážní promenáda či 

Tyršův vrch a vrch Bohdalec, kde se jedná o revitalizaci zelených ploch a další48. 

3.2.5. Urbanistická studie 

Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny, brownfield Strašnice 2019 (US BSBS 2019)49, která řeší toto 

velké rozvojové území a jejímž autorem je studio prof. Ing. arch. Zdeňka Jirana, byla schválena v roce 

2019. Je tím splněna zákonná povinnost pro zrušení stavební uzávěry, která na území vázne již od 

roku 1999. Je to již druhá, přepracovaná verze studie, původní verze byla vyhotovena v roce 2017 na 

základě zadání Městské části Praha 10 v listopadu roku 2015. Zásadní změnou oproti původní verzi je 

snížení kapacity obyvatel v lokalitě z 35 tisíc na 26 tisíc, přičemž intenzita má být redukována 

primárně v oblasti Slatin50. Časový horizont změn je studií stanoven na 30 let. VRÚ obecně však mají 

časový horizont 20 let51. Jejím zadavatelem je na rozdíl od jiných studií VRÚ Městská část, nikoliv IPR 

Praha. V roce 2019 jsem US BSBS osobně konzultovala s garantem území52. Podle informací IPR Praha 

v rámci výstavy Praha zítra a diskusí tato kapacita odpovídá ekonomické udržitelnosti s ohledem na 

 
48 Viz IPR Praha: https://iprpraha.cz/projekty 
49 Zdroj: https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-studie-
bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice 
50 Zdroj viz příloha a: https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-
studie-bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice dokument s názvem Představení urbanistické studie Bohdalec 
Slatiny brownfield Strašnice (9. 10. 2019, zápis ke stažení zde), kde se uvádí „z 35.000 na 26.000 obyvatel na 
hektar“, předpoklad je však vzhledem k ostatním oficiálním informacím, že jde o chybu, a že tato kapacita je 
celková, nikoliv na 1 hektar. 
51 Zdroj: www.iprpraha.cz 
52 Ing. Volrábová viz. www.iprpraha.cz 
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nutné investice do území a jeho údržbu. Urbanistická studie je dnes klíčovým a zatím nejnovějším 

veřejným systematickým zobrazením prostoru, prostoru budoucnosti. Rozšiřujícími dokumenty této 

studie by měly být Analýza iniciačních bodů53 a Transformační oblast Bohdalec-Slatiny – potenciál54, 

ty podle všeho nejsou uveřejněny. 

V počátcích mého výzkumu o schválení nové urbanistické studie většina oslovených lidí nevěděla. 

V průběhu času jsem zaznamenala postupnou změnu, ale opakovaně jsem s jednotlivci mluvila jen 

v některých případech. 

Alternativní řešení uspořádání prostoru vypracoval v rámci své diplomové práce Dominik Petr v roce 

2017/201855. 

3.2.6. Vítěz soutěže 

US BSBS 2019 se koncem roku 2021 podle zpráv ÚMČ stala vítězem soutěže Urbanistický projekt roku 

2021, pořádané nadací ABF56. Zvítězila mezi patnácti dalšími projekty z celé republiky. V reakci na 

příspěvek ÚMČ57 na sociální síti reagovali někteří obyvatelé podobným způsobem, jaký jsem 

registrovala při terénní práci. Místní obyvatelé namítají, že s nimi neprobíhá dostatečná komunikace, 

a že jejich námitky vůči US BSBS 2019 nejsou vůbec reflektovány. 

„Nezlobte se, ale s kým jste vyjednávali 100 hodin, jak je uvedeno v článku? S námi, co tu bydlíme, to 

nebylo.“ (obyvatelka) 

 
53 Zdroj: https://verejneprostory.cz/Portals/8/dokumenty%20VP/zapis_BSBS_VS_23_04_19.pdf?ver=2019-12-
20-093832-527, online přístup 31.12.2021 
54 Zdroj: https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-studie-
bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice, online přístup 31.12.2021 
55 Petr, Dominik. Diplomová práce dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/75944, online přístup 
31.12.2021 
56 Zdroj: ABF. dostupné z: 
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=105&group=registered, online 
přístup 31.12.2021 
57 Zdroj: https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8652/mc-praha-10-
prevzala-oceneni-studie-rozvojove-zony-bohdalec-%E2%80%93-slatiny-je-urbanistickym-projektem-
roku?articleid=3515&fbclid=IwAR0RtQ3pWmNZL0E06YIhybPUq_XoW_fuQ_xYdDNf8De4PnmOfaBsD7bUT8M, 
online přístup 31.12.2021 
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„Nás se nikdo neptal a na naší zahradě naplánovali nějaké bytovky. Zatím co ve světě je trend green 

city, tady chtějí zabetonovat naprosto unikátní lokalitu s mnoha druhy rostlin a živočichů.“ 

(obyvatelka) 

Naproti tomu oficiální zprávy autorit vytváří dojem, že je projekt projednaný, odsouhlasený, 

participovaný. Při podrobnějším průzkumu vyjde najevo, že do jednání byli primárně zahrnuti velcí 

vlastníci a právnické osoby a participací obyvatel se nazývá v podstatě pouhé představení studie. 

3.2.7. Vyprávění map 

Reprezentací prostoru, na které lze sledovat materiální (re)produkci prostoru v průběhu času jsou 

archivní letecké mapy. Rozvoj města je mimořádně dobře vidět na snímcích, které jsou k nalezení ve 

virtuálním prostoru na Geoportálu Praha58, který sdružuje nejrůznější mapové aplikace. Tato lokalita 

je na nich zachycena zřetelně a vypráví příběh, ze kterého toho lze vyčíst mnoho. Při zkoumání 

struktury lze dospět ke zjištění, že jako první zde stály Sedmidomky, které mají pravidelnou strukturu 

dodnes. Později se objevila úsporná pravidelná struktura Bohdalce a struktura Záběhlic a Slatin, která 

je ve svém jádru také pravidelná a některé periferní části jsou místy uspořádané méně systematicky. 

Všechny oblasti jsou ale v podstatě kompaktní a například podle snímků z roku 1945 (viz. Obr. č. 4, 5), 

kdy ještě nebylo místo zaneseno technickými a jiným neobytnými stavbami, by bylo začlenění těchto 

lokalit do rostoucího města logické, tak, jako se začlenily oblasti okolní. Dnes, kdy je lokalita 

roztříštěná nejen funkcemi a strukturou, ale i vlastnictvím, je situace o poznání složitější. Dnešní stav 

je však primárně důsledkem prostorových praktik vycházejících z jednání veřejné správy, která se 

snaží místo systematicky vyprázdnit již mnoho desetiletí. Děje se tak zejména ve vlnách, kdy se 

v mezidobí prostorové vztahy stabilizují, než nastane vlna další. Děje se tak i jednotlivě, jak ukazuji na 

příkladu Příběhu 100. 

Při zkoumání uzavřenosti, resp. otevřenosti prostoru, je ze starých snímků patrné, že k uzavření došlo 

zejména rozvojem dopravy, hlavně železniční, ale i silniční. Tyto koridory odřízly lokalitu od okolí a 

 
58 Zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapove-aplikace, online přístup 31.12.2021 
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časem tu vznikla jakási gated community59 naruby, která má místo ostrahy výstražně štěkající psy, 

hranice střeží neprostupná trať a frekventovaný hlavní tah bez přechodů; a vysoký plot má nikoliv 

zvenčí svého území, ale vysoké ploty jsou uvnitř. Jedině snad, že segregace se zde časem spíš 

rozmělnila, území je co do sociální skladby vcelku heterogenní, dřívější výhradní zastoupení nejnižších 

společenských vrstev je dnes minulostí, i když nejbohatší vrstvy zde chybí. Uskutečněním 

revitalizačních plánů podle platné územní studie se však může dosáhnout opaku. Na finančně 

nákladné bydlení v nových developerských projektech nejnižší vrstvy nedosáhnou. Dobře to ilustruje 

příspěvek z diskuse na sociální síti pod postem o vítězství studie v soutěži: „tjn, když už tam chtějí 

stavět byty, tak by to mělo být v rámci nějakého promyšleného plánu a transparentně a ne že pak 

člověk akorát uvidí na FB reklamu např. Central Group o tom, že zabral celé místo a bude tam stavět 

jen pro ty, co mají na byt desítky milionů (viz. např. Nákladové Nádraží Žižkov, Smíchov, ....). Vůbec 

bych se nezlobila, kdyby radnice zveřejnila plán o tom, KDO tam bude stavět a jak zajistí rozumné 

ceny bytů pro své občany. Jsem si jistá, že tohle už vědí, ale samozřejmě jen ti povolaní, kteří už tam 

mají své investiční bytečky jako úplatečky jisté, že“ (FB) 

 

3.3. PROSTORY REPREZENTACÍ 

V kapitole o prostorových reprezentacích představím žitý prostor tak, jak je zažíván společenstvím a 

mnou. Zakoušený, žitý prostor zde popisuji na základě svých prožitých zkušeností v lokalitě. 

3.3.1. Zažít prostor 

Nejvýraznější z nich je festival „Zažít město jinak“, probíhá na Slatinách od roku 2019 každý rok. 

Pořádá ho spolek Na Slatinách z. s. 60 ve spolupráci s koordinátorem akce spolkem AutoMat. Úřad 

městské části Praha 10 se účastní také, formou poskytnutí dotace, kterou zpracovává Odbor kultury a 

 
59 Gated community – uzavřená residenční oblast pro movité obyvatele budovaná s cílem eliminace kriminality 
a s důsledky segregace (Low, 2004). 
60 Zdroj: https://www.naslatinach.cz 
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projektů61. Cílem je přilákat zejména místní obyvatele k sousedským aktivitám, ale i širší veřejnost, 

pobavit je, a přitom je seznámit s místem, jeho hodnotami a historií, více lokalitu otevřít. Podobnou 

akcí pro děti i dospělé je Mikulášské setkání, na které má přístup veřejnost, a které se konalo poprvé 

v roce 2020. 

Další veřejnou akcí konanou v tomto místě je Ukliďme Česko, kde se uklízí nepořádek a povalující se 

odpadky. 

V letech 2019, 2020 i 2021 jsem se akce „Zažít Slatiny jinak“ účastnila, abych zde strávila čas 

prožíváním spolu s místními, tedy zúčastněným pozorováním a rozhovory. 

Událost se odehrává v prostoru Trianglu62,63 zčásti na veřejném prostranství, zčásti na soukromém 

pozemku. Veřejné prostranství se během let, kdy se konal festival, proměnilo. Místní obyvatelé jej 

postupně kultivují a během festivalu ožívá. Je to udržovaný plácek. Jedná se o prakticky jediný takový 

prostor v celé lokalitě, spolu s Bohdaleckým hřištěm. Při mých pochůzkách terénem mimo veřejné 

akce jsem využívání tohoto prostoru nezaregistrovala. Festivalové aktivity jako je posezení, diskuse, 

občerstvení, hudba, tanec a ve večerních hodinách promítání filmu, se odehrává na vysokým 

textilním plotem obehnané soukromé zahradě, která je v době akce otevřena veřejnosti. Přes 

cestičku je pak zahrada propojena s veřejným prostorem, kam se aktivity různě přelévají v závislosti 

na počtu účastníků akce. Zde také startuje prohlídka nejen Slatin, ale i Bohdalce a Záběhlické části 

s průvodcem. Při první návštěvě festivalu v roce 2019 jsem místo konání hledala. Postupně, jak jsem 

se s terénem seznamovala, jsem se orientovala lépe. 

Program festivalu je celodenní a jeho součástí jsou různé akce a soutěže pro děti i dospělé, které mají 

návštěvníka provést po okolí. 

 
61 Zdroj: https://praha10.cz/Portals/0/docs/OKP/Dotace%202021/Metodika%20dotace%202021.pdf?ver=2020-
09-24-111236-163 
62 Zdroj: https://www.naslatinach.cz/slatinz-triangl/ 
63 Triangl – významná sídlištní oblast, která vznikala legálním způsobem, kde se nachází i původní stavení 
některých zakladatelů osady, s jasnou vlastnickou strukturou „malých“ vlastníků. 
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Návštěvníky festivalu byli převážně obyvatelé Slatin, současní, ale i bývalí sousedé. Lidé z Bohdalce či 

Sedmidomků se účastní sporadicky, stejně tak obyvatelé Záběhlické části. Ojediněle sem zavítají i 

obyvatelé z Trnkova. 

„My jsme z Trnkova, ale máme tu známý.“  Během festivalu se zmínila i o studii: „Dům i pozemek jsou 

naše, my to nikdy neprodáme.“ (Obyvatelka Trnkova) 

3.3.2. Potřeba bydlet 

Počátky utváření dnešní podoby tohoto místa, tedy vznik nouzových kolonií, se datují do doby krátce 

po vzniku Československa, jeho nově nastoleného kapitalistického uspořádání a ustavení Prahy jako 

hlavního města. V souvislosti s překotným rozvojem města, ve kterém se začaly soustřeďovat úřady, 

obchod, průmysl a doprava, došlo k přílivu nových obyvatel. Tím vzniká potřeba bydlení pro vysoký 

počet osob, přičemž mnozí z nich nedosáhnou na finančně náročné nájemní bydlení. Kultura bydlení 

nejnižších vrstev je v té době velmi špatná a v Praze rostou nouzové kolonie, které v roce 1924 

pražský magistrát oficiálně povoluje, a dokonce iniciuje výstavbu dalších. Koncem 20. let 20 stol. 

v nouzových koloniích bydlelo v Praze přibližně 7 – 10 000 obyvatel a v roce 1934 až 25 000 

(Štěpánek, 1978). I dnes, po sto letech, je zrychlený rozvoj Prahy podle P. Hlaváčka64 opodstatněn 

zejména potřebou bydlení. Do Prahy ročně přibývají tisíce nových obyvatel a je dobře, že je Praha 

atraktivní, protože potom nechřadne65. Toto místo má být tedy znovu prostorem pro nové obyvatele 

přicházející do Prahy. Co bude s těmi stávajícími? K tomu se zatím nikdo nevyjádřil. Místní obyvatelé 

prožívají nejistotu již velmi dlouho. 

Paní, koupila to tu před mnoha lety, opravili střechu, která byla v havarijním stavu, stálo to dost 

peněz. Bojí se, co bude, nechce o to přijít. (Terénní deník 6.9.2019) 

 
64 P. Hlaváček, příspěvek v diskusi Velké změny Prahy 8.12.2021 
65 V tomto konkrétním případě během večera dne 8.12.2021 
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3.3.3. Vlastnictví 

Vlastnický poměr vůči pozemku, domu nebo obojímu je jedním z faktorů, které se odráží ve vnímání 

prostoru místními obyvateli, a který ovlivňuje například míru pocitu stability, jistoty, resp. nejistoty, 

bezmoci. Starousedlík/stálý obyvatel/malý soukromý vlastník domu zapsaného v katastru, jehož 

pozemek patří městu, vyjádřil nižší míru nejistoty než starousedlík/stálý obyvatel/malý soukromý 

vlastník domu nezapsaného v katastru stojícího na pozemku velkého soukromého vlastníka. „Přeci 

nám musí dát aspoň nějakou náhradu (za dům), nemůžou nás jen tak vyhodit“ (Vlastník domu 

zapsaného v katastru). „Je to hrozný, vůbec nevíme, co s náma bude, kam půjdem. Opravili jsme dům, 

dělala se střecha, ta stará už skoro spadla, dali jsme do toho hodně peněz“ (Vlastník nezapsaného 

domu v katastru na pozemku velkého vlastníka). Vlastnictví ovlivňuje i přístup úřadů. 

Naproti tomu v důležité reprezentaci prostoru, platné urbanistické studii, se vlastnictví pozemků ani 

budov neodráží prakticky žádným způsobem. Neodráží se v něm ani přesné vymezení velkého 

rozvojového území, které studii potřebuje pro oficiální možnost rozvoje. Autoři studie přivzali do 

svých úvah i severní část nad kolejemi (jižní konec Strašnic) až po hranici, kterou dnes tvoří nový 

projekt Drážní promenády66, který zvyšuje procento zelených ploch v takto nastavené lokalitě. To 

ilustruje jakousi odloučenost od reálných vztahů prostoru, čistou abstrakci, jako by byl prostor pouze 

„kontejnerem“ čekajícím na svou výplň. 

 

3.4. PROSTOROVÉ PRAKTIKY 

Tento způsob rozumění prostoru zahrnuje fyzické prostředí, které se zde pokusím popsat tak, jak 

jsem ho vnímala během terénního výzkumu sama a jak ho při rozhovorech reflektovali místní 

 
66 Informace o Drážní promenádě dostupné zde: https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/drazni-
promenada, nebo zde: https://www.campuj.online/blog/prvni-ceska-high-line-spoji-vrsovice-a-strasnice, nebo 
zde: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/drazni_promenada/aktuali
ty/praha_predstavila_studii_drazni.html, online přístup vše 31.12.2021 
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obyvatelé a uživatelé. Ani k prostorovým praktikám nelze přistupovat ahistoricky, proces 

(re)produkce je kontinuální, na podrobnější rozbor se však odvolávám k textům autorů, z jejichž prací 

jsem čerpala. 

3.4.1. Materiální prostor 

Hranice území bylo první, co jsem vnímala intenzivně. Pokud jde člověk pěšky směrem od Edenu, 

musí překonat velmi hlučný viadukt, kde se tříští zvuk projíždějících aut ve třech pruzích. Když pak 

ještě jede shora vlak, je to ohlušující. Vzpomněla jsem si na vyprávění mé příbuzné, která vždy 

spěchala domů za světla, protože pod tímto viaduktem vnímala nebezpečí. Říkala, že tam by se 

člověk pomoci nedovolal, nikdo by ho neslyšel a neviděl. Po vstupu do Sedmidomků jsem pak cítila 

fyzickou úlevu, prostor se ztiší. Ticho a dopravní klid v lokalitě je hodnotou, kterou místní obyvatelé 

velmi oceňují, je to jedna z motivací, proč tu zůstávají, nebo proč sem jezdí. Nalézají tu uvolnění, 

úlevu, odpočinek. Kontrast s psychicky i fyzicky náročným městem je pro ně výrazný. 

„Bydlíme v paneláku a jezdíme sem jako na chatu, na rekreaci.“ (Obyvatelka Slatin) 

„Tady je nádherně, je tu ticho, že slyšíte ptáky, kosi už tolik ne, ale vrabci tu jsou.“ (Obyvatel Záběhlic) 

Při pohledu z hranic lokality jsem se dívala na nepříliš vábivé okolí, neutěšenou trať, panelové domy, 

technické stavby, rušné silnice. Přitom za zády jsem měla malebný prostor divoké i pěstěné přírody a 

stejně tak divokých i pěstěných domků. 

Cesty jsou ve všech částech bez chodníků a z většiny jsou to nezpevněné komunikace, nejvíce na 

Slatinách, kde je vyasfaltovaná pouze příjezdová komunikace. Na Bohdalci jsou některé vyasfaltované 

a jedna opatřená panely, v Záběhlicích je zpevněná cesta také bez chodníků a v Sedmidomkách jsou 

pouze cestičky mezi řadami domů. Bytový komplex je uzavřený. Obecně nejsou cesty nijak kvalitní a 

je to i předmětem kritiky místních obyvatel. Znamená to pro ně nedostatečnou péči úřadu o veřejný 

prostor. 

Dnes jsem si umazala boty, příště sem musím snad v holinách. (Terénní deník, 2019) 
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„Přece tady žijou občani Prahy 10, tak by se o to měli starat.“ (Obyvatel Záběhlic) 

Ploty jsou dalším prvkem, který je v tomto prostoru velmi výrazný a vnímala jsem ho díky své výšce 

zpočátku velmi intenzivně. Přes ploty, přes které vyšší člověk vidí, jsem neměla šanci vidět téměř nic. 

Budu si snad s sebou muset nosit stoličku. Jaké tělesné dispozice člověk asi pro takový výzkum musí 

mít? (Terénní deník 2019) 

Fyzické uspořádání prostoru ovlivňovalo to, jak jsem ho vnímala a na základě toho jsem 

přizpůsobovala své praxe. 

Domky jsou velmi různorodé, od upravených, viditelně opečovávaných, přes zanedbané až po ruiny. 

Prostorové praxe místních obyvatel jsou v tomto směru ovlivněné platnou stavební uzávěrou, která 

nedovoluje domky upravovat nebo vylepšovat, smí se pouze opravit do původního stavu to, co 

přestane být funkční. 

Smí to jen opravovat, nesmí nic změnit, kvůli stavební uzávěře. Je to po babičce, zlepšit by to chtělo, 

ale takhle jim to připomíná mládí. Bydlí jinde, v paneláku, a tohle nezbourali, nechali si to a jezdí sem 

jako na chatu, májí to kousek, jsou tu hned a netvrdnou někde v zácpě. (Terénní deník, 2019) 

V tomto okamžiku se pohybujeme v prostoru kontra-praktik, kdy obyvatelé tlakem na výjimky ze 

stavební uzávěry nebo i černými stavbami jdou proti této reprezentaci prostoru. Naproti tomu správa 

místa dohlíží a nutí místní obyvatele černé stavby odstranit. Vymáhání dodržování uzávěry má jiné 

parametry na obecních pozemcích, na pozemcích soukromých vlastníků velkých a na soukromých 

pozemcích vlastníků malých. Ti malí hledají oporu v nezákonnosti a v petici67, na městských 

pozemcích je vymáhání i úspěšné. 

Postavila si tu moc hezký domek, designérka, a musela ho zbourat. (Terénní deník, 2021, informace 

od dvou obyvatel) 

 
67 Petice za zelené Slatiny. Dostupná z: https://www.naslatinach.cz/petice-za-zelene-slatiny-2/, online přístup 
31.12.2021 
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Přistavěli si tady malou verandu, ale museli ji zbourat. Přitom prý soused kousek dál tady má „úplnou 

rezidenci“, ale na něj prý nemůžou. (Terénní deník, 2019) 

Prostorová reprezentace v podobě urbanistické studie domky nereflektuje, v jejím abstraktním 

prostoru neexistují. To je předmětem velké nelibosti a obav místních obyvatel. 

V průběhu etnografování jsem se účastnila (přerušovaného) mapování a evidence objektů pro úřad 

městské části (od června 2019). To spočívalo v systematickém mapování terénu a vyhledávání všech 

staveb se známkami původní zástavby či znaky lidové architektury. Cílem této činnosti byl záznam 

takových objektů i záznam skutečného uspořádání prostoru obydlené části a tvorba reálného 

mapového podkladu, který v současnosti neexistuje. Katastrální mapa nezobrazuje skutečné umístění 

některých staveb, v některých případech nezobrazuje stavby vůbec nebo zobrazuje stavby, které 

neexistují. Tato mapa zaznamenává pouze oficiální vlastnický vztah k nemovitosti a nezachycuje 

původní nezaznamenané stavby, kterým byl přidělen oficiální statut nouzovým číslem, jejich 

postupné ubourávání ani růst nových. Ani mapy.cz nejsou spolehlivým obrazem místa, i když při 

orientaci v místě to byly právě tyto mapy, které mi zpočátku pomohly najít cestu. Při mapování 

materiální stránky prostoru jsem, pokud byla příležitost, oslovovala všechny osoby, které se v místě 

vyskytovaly, zejména pak obyvatele těchto stavení. Byl to způsob, jak se dobrat podrobnějších 

informací o stavbě, o místním životě nebo o tom, jak je toto místo reflektováno. 

Svou účastí na mapování a evidenci budov jsem se účastnila tvorby nových reprezentací prostoru 

(stejně tak tato práce je reprezentací prostoru). Reprezentace prostoru podle Lefebvra usnadňují 

dohled nad územím, mohou i napomoci ochraně jeho historických hodnot, jako by tomu bylo v tomto 

případě. V současnosti je projekt stále rozpracován, tato fáze je dokončena. 

Příroda, jak jsem už uvedla, je zde divoká i pěstěná. V některých koutech je v době vegetace tak 

bujná, že člověk skutečně úplně zapomene, že je ve městě. Tam, kde nepečuje člověk, si najde své 

místo a obroste všechny valy, meze, prázdné domky i zahrádky, okraje cest, místa pod mosty. Je také 

součástí veřejného prostoru, o který se podle místních město nestará. 
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Říkal mi, že tady to křoví nikdo nestříhá, kdyby se o to nepostarali sami, zarostli by tu. (Terénní deník 

2020) 

Z rozhovorů s místními vyplynul těsný vztah k místu, ten tělesný vychází z bydlení, z pobývání a 

vnímání prostoru. 

Veřejným prostorem jsou zde primárně uličky, některé tak úzké, zarostlé nebo neudržované, že jsem 

občas i váhala, zda jsou skutečně veřejné. Nemají snadno čitelnou strukturu, nemají jména, chybí 

jakékoliv značení, které tu kdysi bývalo (Viktorínová, 2010). 

3.4.2. Příběh domku se žlutým nadpražím 

Zde se snažím zachytit (re)produkci prostoru, která se projevuje na proměně fyzického prostředí, na 

vývoji jedné konkrétní stavby. 

Na jedné ze svých prvních pochůzek lokalitou jsem zaznamenala prázdnou nízkou stavbu se 

zatlučenými okny a dveřmi, která se díky namalovaným žlutým „ornamentům“ nad okenními otvory 

(viz Obr. č. 21a, 21b) stala jedním z mých orientačních bodů ve složitém prostředí. Stavbu jsem při 

rešerši internetových zdrojů ihned poznala na fotografiích v článku právě díky žlutému zdobení nad 

okny.  

Z otevřené, opuštěné budovy se známkami po ohni někým rozdělaném uvnitř a velkým množstvím 

odpadků uvnitř i vně budovy, se stala uzavřená a zabezpečená stavba, na které je zřetelně patrná 

obnova onoho původního barevného ozdobení okenního nadpraží. Namalovaný detail žlutého 

zdobení na jinak zanedbané stavbě jí vtiskuje dojem domáckého zkrášlování obydlí symbolizující 

vztah k místu, identitu místa (Low, 1992). Na dřevotřískovém zaslepení jsou cedulky s nápisy „ZÁKAZ 

SKLÁDKY POD POKUTOU 100.000, - KČ PROSTOR JE MONITOROVÁN“. Monitorovací zařízení jsem 

nenalezla, je možné, že má účinek samotný nápis a prostý fakt, že objekt není nikým obýván, odpadky 

se před stavbou už nekupí. Účinek zde může mít i pravidelná akce Ukliďme Česko, kterého se účastní i 

místní lidé, kteří se tak snaží zlepšit každodenní cestu prostorem. 
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Přibyl nápis nad dveřním otvorem „HARLEM“, který je symbolem vyloučené lokality. Špatná pověst 

provází prostor bývalých nouzových kolonií od počátků jeho osidlování ve dvacátých letech 

dvacátého století a k místu vyloučenost patří stále. Místní obyvatelé však na lokalitu jako na méně 

hodnotnou nehledí. Naopak zde vidí především přednosti v dopravním klidu a přírodním charakteru 

místa. Ve vztahu k historii místa jsem zaznamenala určitou hrdost, zejména u potomků původních 

obyvatel, ale nejen u nich, nikdo z mnou oslovených stálých obyvatel nevyjadřoval žádnou formu 

studu, že tu bydlí. 

Plynutím času došlo ke změně i kolem budovy, prostor si bere příroda. Zaplnil se náletovým 

porostem, který zčásti zakrývá otlučenou fasádu a přináší tak příjemnější vizuální podobu stavení a 

celého prostoru kolem něj. Tedy i příroda a čas jsou zde aktivními činiteli v procesu (re)produkce 

prostoru. 

Z dosavadní znalosti místního prostředí usuzuji, že záměrem této proměny bylo zabránění 

nežádoucího vlivu přítomnosti nelegálních obyvatel, osob se závislostmi a podobně, kteří v této 

lokalitě obývají různá opuštěná stavení a přístřešky. Otázky po osudu stavby mohou být předmětem 

dalšího zkoumání. 
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Obrázek č. 57. Zdroj: Praha Neznámá v příspěvku z 1.4.2014, zdroj: 
https://www.prahaneznama.cz/praha-10/strasnice/kolonie-na-slatinach-a-obecna-skola/ 

 

Obrázek č. 58. Datum pořízení snímku: 7.11.2019, zdroj: autorka 
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3.4.3. Zmizelé domky: Příběh 100 

Při pochůzkách po terénu Slatin v roce 2019 se během mapování v jedné ze zapadlých uliček 

nedaleko Sitelu objevil domek schovaný v zahrádce, obklopený divokou vegetací. Z okolí nebyl 

odnikud vidět, bylo potřeba projít až k němu zarostlou uzoučkou uličkou, kde se stěží vyhnou dvě 

osoby. Jednalo se o opuštěný, zašlý, ale malebný barevný domek s prvky roubené stavby (viz obr č. 

2). Byl unikátní, styl této lidové architektury68 se jinde na Slatinách ani na Bohdalci nevyskytoval. 

Podle místní neověřené informace pocházel jeho stavitel z podkrkonoší69. Velmi mne zaujal, navštívila 

jsem ho později ještě několikrát. Při bádání vyšlo najevo, že se jedná o původní nouzové číslo 100, o 

kterém jsem se dozvěděla už dříve, s tím, že je to nejkrásnější zdejší stavba. „Nejzajímavější je tady 

asi stovka, jděte se tam podívat.“ (Účastník festivalu) „Tady ten domek je krásnej, nejhezčí tady, je 

opuštěnej.“ (Obyvatel Slatin, starousedlík) 

To uvádí i spolek Na Slatinách z.s. a rovněž upozorňuje: „Bojíme se že tlaky developerů na úředníky 

majetkoprávního oddělení na městské části prahy 10 mohou vést ke zbourání těchto krásných 

staveb.“70 

Tento objekt byl také v popředí zájmu pro evidenci prováděnou pro Úřad městské části Praha 10 

z důvodu jeho možné památkové ochrany. 

Vlastník domku nebyl v danou dobu dostupný, pozemek pod domkem patří městu. Ucelený pozemek 

zasahuje přes šest pozemkově neoddělených uliček, stojí na něm další objekty. Většina jich není 

zapsána v katastru nemovitostí. Ty, které zapsány jsou (čtyři), vlastní také město. 

 
68 Mencl, Václav (1980): Lidová architektura v Československu, Praha, Academia 
69 Zdroj: https://www.naslatinach.cz/nase-nejkrasnejsi-stavba/, online přístup 31.12.2021 
70 Zdroj: https://www.naslatinach.cz/nase-nejkrasnejsi-stavba/, online přístup 31.12.2021 
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Jako kuriozitu a jeden z nejzajímavějších objektů Slatin tento dům označoval i průvodce Prahy 

Neznámé Petr Ryska při svých komentovaných vycházkách, kterých jsem se zúčastnila. Je zachycen i 

na veřejně dostupné videonahrávce komentované vycházky z roku 2016.71 

V prosinci 2020 byl tento objekt zbourán. Objednávka bouracích prací vzešla z Úřadu městské části 

Praha 10, realizace spadá pod Odbor životního prostředí (viz Registr smluv72). Obavy místních 

obyvatel se tedy naplnily. 

Na úřadě tím ovšem vznikl nesoulad, pro oddělení památkové péče to byla informace, která nebyla 

dopředu známa, interně konzultována. Proces likvidace tohoto rozsahu trvá v instituci jako je úřad od 

záměru k realizaci i několik měsíců a mapování a evidence této lokality probíhá již od roku 2019. Ani 

mně se nepodařilo nalézt doklad o uveřejnění záměru stavbu zlikvidovat např. na úřední desce nebo 

na domku či plotě. Ze zbořeniště se zachránily už jen drobné úlomky zdiva se zbytky barvy. 

Ve světle setkání spolku Společně pro Desítku v březnu 2019, kde za přítomnosti zástupců dotčených 

odborů, vedení radnice a ostatních aktérů území byl formulován záměr ochránit hodnotné prvky 

zdejšího prostředí, tento příklad vyvolává otázky. Co přesně bylo důvodem pro zbourání této stavby, 

která měla svou potenciální hodnotu nejen pro obyvatele, ale i pro úřad a další aktéry? Jak je možný 

podobný nesoulad v záměrech v rámci jednoho úřadu? 

Rok poté, v prosinci 2021, ani v mezidobí nebyla při návštěvě webových stránek spolku Na Slatinách 

z.s.73, informace o likvidaci nejkrásnější stavby v její záložce uvedena. Stránky byly v mezičase 

aktualizovány o nové mapy, schéma evidenčního číslování nouzovými čísly, o grafiku urbanistické 

studie z roku 1999 i urbanistické studie z roku 2019 a další informace. Ve virtuálním prostoru tedy 

stále ještě dům stojí a svůj význam nese dál. 

 
71 Praha Neznámá: Komentovaná vycházka - Chudinská kolonie na Slatinách, uveřejněno 22.2.2016 na kanálu 
Youtube  https://www.youtube.com/watch?v=i034M0up-ng&t=36s (záběry dotčeného domku jsou v 36 – 38 
vteřině záznamu), online přístup 31.12.2021 
72 Odkaz: https://smlouvy.gov.cz/, online přístup 31.12.2021 
73 Odkaz: https://naslatinach.cz, online přístup 31.12.2021 
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Ukazuje se zde, v souladu s Lefebvrovou teorií, dominance způsobu (re)produkce praktikami 

vycházejícími z reprezentací prostoru, které jsou vlivnější než kontra-praktiky vycházející z prostorů 

reprezentací a silnější než působení aktéra přirozeného prostředí. 

 
Obr. č. 2. Na Slatinách č. 100, zdroj: https://www.naslatinach.cz/nase-nejkrasnejsi-stavba/ 
 

3.4.4. Zmizelé domky: Příběh 555 

Druhý příběh je o domku v části Sedmidomky, kde bydlela má příbuzná. Při pochůzkách terénem 

Sedmidomků jsem její domek hledala, ale nemohla jsem ho najít. Číslo 555 zmizelo. Při podrobnějším 

hledání se ukázalo, že se stal součástí domku sousedního. Domky jsou uvnitř velmi malé, pamatuji se 

na jedinou místnost v přízemí a půdičku, kde byly pouze uskladněné věci. Dnes je to oproti ostatním 

domkům větší dům, zrenovovaný a má obytné podkroví. 
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ZÁVĚR 

V předložené práci jsem se snažila co nejvěrněji postihnout některé aspekty procesu socio-materiální 

(re)produkce prostoru obývané části velkého rozvojového území Bohdalec – Slatiny. Analýzu dat 

vytvořených etnografickým studiem prostoru jsem strukturovala podle Lefebvrovy trojice konceptů 

prostorových praktik, reprezentací prostoru a prostorů reprezentací. Přestože je empirická část takto i 

členěná, proces tvorby prostoru je velmi provázaný, jeden koncept vstupuje v rámci fenoménu do 

druhého. 

Zřetelně se zde projevuje dominance tvorby prostoru skrze reprezentace prostoru, primárně 

v podobě urbanistické studie, která žádným způsobem nereflektuje současný životní prostor obyvatel 

Bohdalce a Slatin a plánuje zde nový prostor bez kontinuity. Zahrnutím obývané části prostoru do 

velkého rozvojového území se postavila obytná funkce prostoru na roveň technické a průmyslové a 

ta v současném městě působí nepatřičně, zároveň také nekoresponduje s konceptem kompaktního 

města, města krátkých vzdáleností. Dávala smysl v době svého vzniku, dnes je předmětem 

revitalizací, redevelopmentu a budování nového města, které má vyhovovat potřebám dnešních lidí a 

zvyšování jejich počtu ve městě. Zdejší lidé mají ale k místu vztah a nikam se stěhovat nechtějí, chtějí 

své místo, svou zahrádku, svůj domov od zboření uchránit. A to i přesto, že ho nemohou velebit a 

zlepšovat. Hodnoty přírody, ticha, klidu a noční tmy, v dnešním městě tak vzácné, každý den ochotně 

vyměňují za nedostatek občanské vybavenosti, nepohodlí cest, o něco složitější dopravní spojení a 

další omezení. Přizpůsobili se i bezpečnostním nárokům lokality. Přáli by si modernizaci, která by se 

uskutečnila pro ně, dnes, nejen pro imaginární nové obyvatele za třicet let. Dál se musí vyrovnávat 

s nejistotou a chtěli by vědět, co s nimi vlastně bude. 

Z pohledu autorit a správců města musí dávat investice do místa smysl zejména po ekonomické 

stránce; a dnes už ani sociální stránka není zcela opomíjena. Otevření lokality by znamenalo otevření 

prostoru veřejnosti, systémový krok ve snaze řešit nepříznivou situaci bydlení a příležitost vybudovat 



51 
 

moderní a atraktivní významnou část města. Urbanizace pokračuje a nějakou dobu ještě pokračovat 

bude a bez vize to půjde jen těžko. 

Otázka je, nakolik je revitalizace reálná na pozemcích soukromých vlastníků, pokud s tím nebudou 

souhlasit a zda by se redevelopment nesmrskl pouze právě na dnes obývané území, které je 

vlastnicky složité. Další otázkou zůstává, kdo by byli noví uživatelé prostoru a zda by místo nebylo jen 

další investiční příležitostí na úkor vzniku skutečného životního prostoru pro obyvatele Prahy. 

Analýza prostoru z více hledisek pomocí Lefebvrovy teorie ukazuje, jak tento prostor vzniká, jak se 

mění a jak je tento proces v dnešním nastavení společnosti nerovnovážný. Rovnováha je v procesu 

utváření prostoru právo, které by si měl každý obyvatel města chránit, pečovat o něj, jak říká Harvey. 

  



52 
 

LITERATURA 

APPADURAI, A.; HAVRÁNEK, L.; LÁNSKÝ, O. (2013). Disjunkce a odlišnost v globální kulturní ekonomii. 
In: Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit. ISBN 978-80-87259-24-5. 

AUGÉ, M. (1995). Non-places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London, New 
York: Verso. (orig. 1992). ISBN 1-85984-956-3. 

AUGÉ, M. (1999). Antropologie současných světů. Brno: Atlantis. ISBN 80-7108-154-X. 

BLAHOUL, J. (1996). The Architecture of Memory. Cambridge. 

BOURDIEU, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge University Press. ISBN 
9780521211789. 

BÚRIKOVÁ, Z.; MILLER, D. Au-pair. Slon. ISBN 978-80-7419-151-0. 

DE LA PRADELLE, M. (1996). Několik poznámek k urbánní antropologii. Český lid 83 (3). Akademie věd 
ČR. ISSN 0009-0794. 

FERENČUHOVÁ, S.; HLEDÍKOVÁ, M.; GALČANOVÁ, L; VACKOVÁ, B. eds. (2009). Město: Proměnlivá 
ne/samozřejmost. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4866-9. 

FOUCAULT, M. (2000). Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin. ISBN 80-86019-96-9. 

GIBAS, P.; NOVÁK, A. (2013). Zahrádkové osady: stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti?. 
Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, Egmont (ČR). ISBN 978-80-87398-30-2. 

GLAESER, E. (2021). Urban talks. Dostupné z: https://www.campuj.online/blog/urban-talks-edward-
glaeser 

GOSH, A. Y.; GRYGAR, J.; SKOVAJSA, M. (2007). Monotematické číslo Sociální antropologie v 
postsocialismu. Sociologický časopis. Vol 43. č. 1, Sociologický ústav AV ČR. ISSN 1214-813X. 

HARVEY, D. (2008). The right to the city. In: New Left Review. 2008. Vol 53. Dostupné [online] z: 
https://newleftreview.org/issues/ii53/articles/david-harvey-the-right-to-the-city 

HARVEY, D. (2012). Rebel Cities: from the Right to the City to the Urban Revolution. New York: Verso. 
ISBN 978-1-84467-904-1. 

HENDL, J. (2016). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Portál. ISBN 978-80-262-
0982-9. 

HLAVÁČEK, P. (2021). Bohdalec – Slatiny – Strašnice. Dostupné [online] z: https://www.petr-
hlavacek.eu/projekt/bohdalec-slatiny 

HOLUBEC, S. (2008). Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. 
Historicko-sociologická analýza. Dizertační práce. Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Dostupné 
[online] z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/17672 

JIRAN, Z. a kol. (2017). Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice 2017. Dostupné 
[online] z: 
https://vpp10.cz/portals/8/dokumenty/strategicke%20dokumenty/1_studiebsbs_web_final.pdf 



53 
 

JIRAN, Z. a kol. (2019). Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny, brownfield Strašnice 2019. Dostupné 
[online] z: https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/navrh-urbanisticke-
studie-bohdalec-slatiny-brownfield-strasnice 

KAPLAN, I. – přednášky IMUD. Dostupné [online] z: http://www.uzemi.eu/pojmy/urbanni-prostor 

LEFEBVRE, H. (1991). The production of space. Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-14048-4 

LEFEBVRE, H. (1996). Writting on Cities. Blackwell. ISBN 978-0631191889. 

LEHEČKA, M. (2021). Panelstories: etnografie (re)produkce prostoru panelového sídliště Černý Most. 
Dizertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova. Dostupné [online] z: 
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/127944 

LEHEČKA, M. (2019a). Pocity Plotu: Teritoriální (re)produkce, normativita a ne/viditelnost ve veřejném 
prostoru panelového sídliště. In: Sociální Studia. Dostupné [online] z: 
https://doi.org/10.5817/SOC2019-1-57 

LOW, S. M. (2004). Behind the Gates: Life and security and the Pursuit of Happiness in Fortress 
America. New York a Londýn: Routledge. ISBN 0-415-94438-4. 

LOW S.M., ALTMAN I. (1992) Place Attachment. In: ALTMAN I.; LOW S.M. eds. Place Attachment. 
Human Behavior and Environment (Advances in Theory and Research). Vol 12. Springer, Boston, MA. 
ISBN 978-1-4684-8753-4. 

LOW, S. M.; LAWRENCE-ZÚNIGA, D. eds. (2003). The anthropology of place and space. Locating 
culture. Blackwell. ISBN 978-0-631-22878-3. 

LOW, S. M. (2009). Towards an anthropological theory of space and place. Semiotica 175–1/4. 

MATOUŠEK, R.; OSMAN, R. (2014). Prostor(y) geografie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. 
ISBN 978-80-246-2733-5. 

MENCL, V. (1980): Lidová architektura v Československu, Praha, Academia. 

MILLER, D. (2012). Material Cultures: Why Some Things Matter. Londýn: University College. ISBN 0-
203-03314-0. 

NORA, P. (1998). Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In: CAHIERS du Cefres 13. Dostupné 
[online] z: https://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1996_mezi_pameti_historii.pdf 

NOVÁKOVÁ, D; NOVÁKOVÁ, H.; SEDLICKÁ, K. (2014). Lidová architektura – obnova a využití památek. 
České Budějovice: Jihočeský kraj. ISBN 978-80-87520-09-3 

NOVOTNÁ, E. (2018). Jak jsme chtěli bydlet. Bytová politika Československa 1918–1938. 
ARCHITECTURA & Galerie Jaroslava Fragnera. ISBN 978-80-88161-11-0 

NOVOTNÁ, H.; ŠPAČEK, O.; ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ, M. (2019). Metody výzkumu ve společenských 
vědách. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. ISBN 978-80-7571-052-9. 

PETR, D. (2018). Bohdalec – Na Slatinách – Trnkov. Praha 10 - Rehabilitace území. Diplomová práce 
(Mgr.). Dostupné [online] z: https://www.fa.cvut.cz/cs/galerie/diplomove-prace/27525-rehabilitace-
praha-10-slatiny 



54 
 

POSPĚCH, P. (2013). Městský veřejný prostor: interpretativní přístup. Sociologický časopis. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, Vol 49. č. 1. Dostupné [online] z: https://sreview.soc.cas.cz/artkey/csr-
201301-0004_the-urban-public-space-an-interpretative-approach.php 

RŮŽIČKA, M. (2011). Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Sociologický 
časopis, Vol 47 č. 2. Dostupné [online] z: https://sreview.soc.cas.cz/en/artkey/csr-201102-
0003_spatio-temporal-and-infrastructural-aspects-of-the-process-of-social-exclusion.php 

RYSKA, P. Praha Neznámá. Dostupné [online] z: https://www.prahaneznama.cz/ 

STULÍKOVÁ, V. (2015). Od veřejného ke sdílenému prostoru: Městský park v symetrické perspektivě. 
Cargo 1,2. Dostupné [online] z: https://docplayer.cz/18807353-Od-verejneho-ke-sdilenemu-
prostoru-mestsky-park-v-symetricke-perspektive.html 

STULÍKOVÁ, V. (2016). Od veřejného ke sdílenému prostoru: městský park v symetrické perspektivě.  
Cargo 13 (1-2). Dostupné [online] z: https://docplayer.cz/18807353-Od-verejneho-ke-sdilenemu-
prostoru-mestsky-park-v-symetricke-perspektive.html 

SÝKORA, L. (2004) Gentrification in postcommunist cities. In: ATKINSON, R, BRIDGE, G., eds, The New 
Urban Colonialism: Gentrification in a Global Context. London, Routledge. ISBN 9780203392089. 

SZALÓ, C. (2007). Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno. CDK. ISBN 
978-80-7325-136-9. 

ŠTĚPÁNEK, L. (XI/1978). Vývoj pražských nouzových kolonií a život jejich obyvatel. In: Pražský sborník 
historický. Panorama. 
 
TROJAN, J. (2014). Virtuální prostor. In: MATOUŠEK, R.; OSMAN, R. (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. ISBN 978-80-246-2733-5. 

TŮMOVÁ, V. (1971). Pražské nouzové kolonie. Ústav pro etnografii a folkloristiku. 

VACKOVÁ, B.; GALČANOVÁ, L. (2014). Prostory domova. In: MATOUŠEK, R.; OSMAN, R. (eds.). 
Prostor(y) geografie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. ISBN 978-80-246-2733-5. 

VAŘEKA, J.; FROLEC, V. (2007). Lidová architektura. Encyklopedie. Grada. ISBN 978-80-247-1204-8 

VIKTORÍNOVÁ, J. (2010).  Proměny pražské periferie. Bývalá nouzová kolonie Na Slatinách. Diplomová 
práce (Mgr.). Univerzita Karlova. Filosofická fakulta. Dostupné [online] z: 
https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/35045 

VIKTORÍNOVÁ, J. (2017). Historica pragensia 8/2017. Muzeum hlavního města Prahy, v tisku. 

 

 

Dokumenty [online]: 
 
Generel veřejných prostranství Městské části Praha 10. Dostupné [online] z: 
https://vpp10.cz/Portals/8/dokumenty%20VP/_Generel_verejnych_prostranstvi_Prahy_10_web.pdf 

Generel cyklistických cest Městské části Praha 10. Dostupné [online] z: 
https://verejneprostory.cz/doprava/cyklisticka/cyklogenerel 



55 
 

Generel dílčí – Strašnice. Dostupné [online] z: https://strategieprodesitku.cz/wp-
content/uploads/2020/03/KONCEPCE_Strasnice.pdf 

Evropská perspektiva územního rozvoje. Dostupné [online] z: https://www.mmr.cz/cs/evropska-
unie/uzemni-agenda-evropske-unie 

Koncepce rozvoje kultury Městské části Praha 10 na období 2020–2025. Dostupné [online] z: 
https://praha10.cz/Portals/0/Kultura/FIN_Kulturni-strategie-MCP10_book_19-10-29.pdf?ver=2019-
11-05-162215-753 

Manuál participace. Dostupné [online] z: 
https://iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/Manual_Participace/manpart_1510.pdf 

Manuál tvorby veřejných prostranství. Dostupné [online] z: https://iprpraha.cz/stranka/3401 

Metodika spolupodílu investorů do území, verze 4.0. Dostupné [online] z: 
https://www.praha.eu/file/3254972/metodika_kontribuce_investoru.pdf 

Metropolitní plán. Dostupné [online] z: https://plan.app.iprpraha.cz/vykresy/ 

Petice Za zelené Slatiny. Dostupné [online] z: https://www.naslatinach.cz/petice-za-zelene-slatiny-2/; 
dále: http://www.zaostrenona10.cz/petice-za-zelene-slatiny/ 

Plán udržitelné mobility. Dostupné [online] z:  https://iprpraha.cz/stranka/27 

Politika územního rozvoje ČR. Dostupné [online] z: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-
pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky 

Pražské stavební předpisy. Dostupné [online] z: https://iprpraha.cz/stranka/29 

Strategický plán hl. m. Prahy. Dostupné [online] z: https://iprpraha.cz/stranka/27 
 
Strategie rozvoje bydlení. Dostupné [online] z:  https://iprpraha.cz/stranka/27 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy. Dostupný [online] z: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planov
ani/uzemni_plan/index.html 

Zásady urbánní politiky. Dostupné [online] z: 
https://mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalnirozvoj/regionalni-politika/koncepce-a-strategie/zasady-
urbanni-politiky-(1) 

Zásady územního rozvoje. Dostupné [online] z: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planov
ani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html 

 

 



56 
 

Další zdroje [online]: 

 

ABF – Urbanistický projekt roku. Dostupné [online] z: 
http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=105&group=registered 

AutoMat. Dostupné [online] z: www.auto-mat.cz 

Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Dostupné [online] z: 
https://www.campuj.online/ 

Drážní promenáda. Dostupné [online] z: 
https://verejneprostory.cz/projekty/pripravovane/draznipromenada; nebo [online] z: 
https://www.campuj.online/blog/prvni-ceska-high-line-spoji-vrsovice-a-strasnice; nebo [online] z: 
https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/drazni_promena
da/aktuality/praha_predstavila_studii_drazni.html 

Facebook. Dostupný [online] z: www.fb.com 

Geoportál Praha. Dostupný [online] z: https://www.geoportalpraha.cz/ 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha). Dostupné [online] z: www.iprpraha.cz 

Katastr nemovitostí. Dostupné [online] z: www.ikatastr.cz nebo [online] z: 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Koordinace participativního plánování. Dostupné [online] z: https://iprpraha.cz/stranka/3364 

Kronika Městské části Praha 10. Dostupné [online] z: https://praha10.cz/vysledky-
hledani.aspx?Search=kronika 

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP). Dostupné [online] z: www.praha.eu 

Mapová aplikace. Dostupné [online] z: www.mapy.cz 

Mapy archivní. Dostupné [online] z: 
https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=kmevidc&idrastru=B2_a_14C_4623-
1A_02&extent=1158.7992125984197,-5617.962788925588,8356.970408940811,-
2429.3978917957934&link=ext 

Mapa archivní letecká z roku 1938: Dostupné [online] z: 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofotoarchiv/short/_0stfrloqhm.html 

Měsíčník Praha 10. Dostupné [online] z: https://praha10.cz/mesicnikpraha10 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dostupné [online] z: www.mmr.cz 

Ministerstvo vnitra ČR. Dostupné [online] z: www.mvcr.cz 

Místní Agenda 21. Dostupné [online] z: https://praha10.cz/ma21 

Pilíř – časopis o krajině, městech a domech. Dostupné [online] z: https://www.casopispilir.cz/ 

Praha, město pro život. Dostupné [online] z: https://arnika.org/praha 



57 
 

Registr smluv. Dostupné [online] z: https://smlouvy.gov.cz/ 

Smart City Expo World Congress, Barcelona. (2016) Dostupné [online] z: 
https://www.youtube.com/watch?v=4cL5c600R3o 

Trojmezí. Dostupné [online] z: https://iprpraha.cz/stranka/3953/praha-pripravi-krajinarskou-studii-
trojmezi-v-uzemi-mezi-hostivari-a-zabehlicemi-se-uvazuje-o-biotopu-i-komunitni-zahrade; nebo z: 
https://arnika.org/praha/nase-temata/kauzy-prazskeho-rozvoje/zastaveni-prirodni-lokality-trojmezi; 
nebo z: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/14449/praha-uzavre-s-mestskymi-castmi-dohodu-o-
trojmezi 

Úřad městské části Praha 10 (ÚMČ Praha 10). Dostupné [online] z: www.praha10.cz 

Společně pro Desítku. Dostupné [online] z: 
https://www.youtube.com/user/spolecneprodesitku/videos 

Spolek Na Slatinách z. s. Dostupné [online] z: www.naslatinach.cz 

Výstava Chudá Praha a komentovaná vycházka. Dostupné [online] z: 
https://www.muzeumprahy.cz/archiv-vystav-akci/ 

Zaostřeno na 10. Dostupné [online] z: www.zaostrenona10.cz 

 


